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            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                                                                                                                                        THÔNG BÁO 

                                        Công khai chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2017-2018 

 

STT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh 

 

* Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ phù hợp 

ngành đăng ký dự tuyển; 

* Có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến hướng nghiên 

cứu của đề tài đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hộ   i thảo 

khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính 

đến ngày đăng ký dự tuyển. 

* Có đề cương về dự định nghiên cứu. 

* Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả 

năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có 

chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham 

gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự 

tuyển dự định nghiên cứu.  

* Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn 

bằng sau: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài 

cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong 

quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở 

đào tạo của Việt Nam cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS 

(Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và 

Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày 

đăng ký dự tuyển;   

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục a khi ngôn ngữ sử dụng trong 

thời gian học tập không phải là tiếng Anh hoặc đáp ứng quy định tại mục b 

khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là 

 

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với 

ngành đăng ký dự thi;    

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải học 

bổ sung kiến thức (kết thúc trước ngày 20 tháng 8 năm 

2018); 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù 

hợp với ngành đăng ký dự thi đạt loại khá trở lên được 

dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, đạt loại trung bình khá 

trở xuống phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc; 

thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác dự thi ngành 

Quản lý kinh tế phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết 

định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ. 



tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình 

độ tương đương (quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 08/2017/TT-

BGDĐT) theo quy định tại mục c do một tổ chức khảo thí được quốc tế và 

Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày 

đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong 

chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho 

người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những 

vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). 

 đ) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối 

thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước 

ngoài. 

* Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến 

sĩ. 

II 

Mục tiêu  kiến thức; kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Kiến thức: Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện 

thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng 

tạo; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển 

các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành nghiên cứu; có kiến thức tổng 

hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường; có tư duy mới 

trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn 

đề phức tạp phát sinh; 

- Kỹ năng: Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra 

được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; sáng tạo tri thức mới 

trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc 

gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn; có năng lực tổng hợp trí tuệ 

tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô khu vực và quốc 

tế; 

Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề 

cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực 

chuyên ngành. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức 

độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ. Có thể viết được các báo cáo 

khoa học, báo cáo chuyên ngành; có thể giải thích quan điểm của mình về 

một vấn đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo 

cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công 

việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt 

bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên 

môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến 

công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý 

kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ  

III 

Các chính sách hoạt động hỗ 

trợ học tập, chính sách cho 

người 

 học 

Được tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của Đơn vị chuyên môn: 

tham gia nghiên cứu khoa học, trợ giảng, sử dụng các phòng thí nghiệm để 

tiến hành thí nghiệm, thực nghiệm, được Nhà trường hỗ trợ khi tham gia 

viết các bài báo khoa học, tham gia các Hội nghị, Hội thảo khoa học 

chuyên ngành 

Tham gia nghiên cứu khoa học, sử dụng các phòng thí 

nghiệm để tiến hành thí nghiệm, thực nghiệm, được Nhà 

trường hỗ trợ khi tham gia viết các bài báo khoa học. 



IV 
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện 
Theo tín chỉ Theo tín chỉ  

V 
Khả năng học tập, nâng cao  

trình độ sau khi ra trường 

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật 

trong quá trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị 

và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến; có khả năng thích nghi 

với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm 

ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; có năng lực 

đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn 

về khoa học và thực tiễn; có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, 

quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy 

trình mới 

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc 

chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá 

trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá 

nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh 

tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được 

những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức 

tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách 

nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây 

dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ 

tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả 

năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng 

phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng 

dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.  

VI 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có thể công tác ở các viện nghiên cứu, các 

trường đại học và cao đẳng có đào tạo về ngành hoặc các lĩnh vực liên 

quan; phục vụ cho công tác nghiên cứu, lập dự án, cũng như trực tiếp làm 

việc ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mà nhà trường đào tạo 

 

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không 

thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó 

dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển 

và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các 

công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo;  
                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



STT Nội dung 

Trình độ dào tạo 

Đại học 

Chính quy Liên thông chính quy VB 2 chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký chỉ 

tiêu tuyển sinh 

Thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 

và đăng ký xét tuyển vào các ngành/ nhóm ngành 

của trường Đại học Mỏ - Địa chất: Điểm xét tuyển là 

tổng điểm 03 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét 

tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2018, không 

nhân hệ số, cộng vói điểm ưu tiên đối tượng, khu 

vực. -  thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả học tập 

trong 05 học kỳ. Xét tuyển sinh theo học bạ với các 

thí sinh đạt hạnh kiểm  xếp loại khá trở  lên; tổng 

điểm trung bình các môn học theo khối thi của 05 

học kỳ THPT: lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ 19 điểm 

trở lên 

 

 

Snh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành tương 

đương  cùa các trường Đại học và Cao 

đẳng. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nghề 

ngành tương đương của các trường Cao 

đẳng nghề. Sinh viên tốt nghiệp trung cấp 

ngành tương tương các trường Trung cấp 

 

a) Điều kiện tuyển thẳng: Những người 

có bằng tốt nghiệp đại học chính quy của 

các ngành Kỹ thuật - Công nghệ của 

trường Đai học Mỏ - Địa chất. Riêng 

những người có bằng Cử nhân công nghệ 

thì phải dự thi đầu vào. b) Thi tuyển sinh 

đầu vào: Những người có bằng tốt nghiệp 

đại học chính quy chương trình 4-5 năm 

của tất cả các chương trình đại học khác 

phải thi tuyển sinh đầu vào. Các môn thi 

đầu vào được quy định cho các nhóm 

ngành đào tạo là Toán và Tiếng Anh. c) 

Điều kiện học bổ túc kiến thức: những 

người tốt nghiệp đại học chính quy 

chương trình 4-5 năm của tất cả các cơ 

sở giáo dục đại học khác thuộc khối 

ngành khoa học  Xã hội, Kinh tế và Quản 

lý  phải học bổ túc trước khi tuyển sinh 

đầu vào. Danh sách các môn học bổ túc 

kiến thức được quy định cho từng ngành 

do các khoa chuyên ngành quyết định. d) 

Điều kiện học dự thính: Các sinh viên 

đang theo học đại học hệ chính quy các 

trường đại học khác được xét vào học dự 

thính trước khi được xét học chính thức.  

- Sinh viên hệ đại học chính quy các 

trường đại học khác phải là sinh viên 

năm cuối hệ đào tạo niên chế hoặc đã ở 

trình độ năm thứ 4 (số tín chỉ tích lũy > 

hoặc = 96) và có điểm tích lũy > hoặc = 

2.0 với hệ đào tạo tín chỉ 



II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Có lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo, nắm vững kỹ thuật và có lý thuyết thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy 

được kiến thức nền tác về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có 

thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực đào 

tạo. Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh 

khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng  những thành tựu mới về khoa 

học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý 

những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền. - Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát 

biểu về các chủ đề quen thuộc tỏng công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huốn 

chuyên môn thông thường; có thể thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. - Có 

năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong qus trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định 

hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng 

lực lập kế hoạch, phát huy trí tuệ tập thể, có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

  - Miễn, giảm học phí. 

- Hỗ trợ chi phí học tập. 

- Trợ cấp xã hội. 

- Xác nhận cho sinh viên vay vốn ngân hàng chính 

sách XH 

- Học bổng khuyến khíc học tập. 

- Học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân. 

- Hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao, rèn luyện kỹ năng xã hội. 

- Thành lập và hỗ trợ các câu lạc bộ học thuật, câu 

lạc bộ sở thích. 

- Đầu tư hệ thống sân vận động, nhà thể chất. 

- Đầu tư trang thiết bị cho trung tâm đào tạo tin học, 

ngoại ngữ, trạm y tế, khu nhà ăn sinh viên, các khu 

vực cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông … 

- Hỗ trợ chỗ ở tại Ký túc xá sinh viên (khu A, khu B) 

 - Miễn, giảm học phí. 

- Hỗ trợ chi phí học tập. 

- Trợ cấp xã hội. 

- Xác nhận cho sinh viên vay vốn ngân 

hàng chính sách X 

- Học bổng khuyến khíc học tập. 

- Học bổng tài trợ của các tổ chức, cá 

nhân. 

- Hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng xã hội. 

- Thành lập và hỗ trợ các câu lạc bộ học 

thuật, câu lạc bộ sở thích. 

- Đầu tư hệ thống sân vận động, nhà thể 

chất. 

- Đầu tư trang thiết bị cho trung tâm đào 

tạo tin học, ngoại ngữ, trạm y tế, khu nhà 

ăn sinh viên, các khu vực cung cấp dịch 

vụ bưu chính, viễn thông … 

- Hỗ trợ chỗ ở tại Ký túc xá sinh viên (khu 

A, khu B) 

Học bổng tài trợ của các tổ chức, cá 

nhân. 

- Xác nhận cho sinh viên vay vốn ngân 

hàng chính sách XH 

- Hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng xã 

hội. 

- Thành lập và hỗ trợ các câu lạc bộ học 

thuật, câu lạc bộ sở thích. 

- Đầu tư hệ thống sân vận động, nhà thể 

chất. 

- Đầu tư trang thiết bị cho trung tâm đào 

tạo tin học, ngoại ngữ, trạm y tế, khu nhà 

ăn sinh viên, các khu vực cung cấp dịch 

vụ bưu chính, viễn thông … 

- Hỗ trợ chỗ ở tại Ký túc xá sinh viên 

(khu A, khu B) 
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                                                                                                                               Biểu mẫu 18 

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                                                                                                                                   THÔNG BÁO  

                       Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trườn cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018 

C. Công khai môn học của từng khóa, chuyên ngành - Trình độ đào tạo tiến sĩ 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

tín chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 
Phương pháp đánh giá sinh viên 

I – NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ 

1 
Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ 

khoáng sản 

Nghiên cứu đánh giá tổng hợp giá trị mỏ khoáng sản 

theo số liệu thăm dò địa chất làm cơ sở quyết định cho 

giai đoạn nghiên cứu tiếp theo và tiến tới thiết kế khai 

thác khoáng sản có hiệu quả kinh tế 

02 Năm thứ nhất 

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

 

2 
 Lý thuyết mô hình trong 

nghiên cứu kinh tế 

Nội dung tập trung vào giới thiệu những kiến thức cơ 

bản của quá trình mô hình hóa trong nghiên cứu kinh 

tế, đưa ra một số mô hình kinh tế cơ bản như mô hình 

tối ưu trong kinh tế, mô hình cân bằng kinh tế và mô 

hình kinh tế động nhằm cung cấp cho nghiên cứu sinh 

phương pháp tiếp cận khoa học trong phân tích và 

nghiên cứu kinh tế để giải quyết các đề tài khoa học 

nói chung và đề tài luận án tiến sĩ nói riêng 

02 Năm thứ nhất 

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự   

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

3 
Sử dụng các công cụ tà chính 

trong điều hành kinh tế vĩ mô 

 Trang bị cho NCS những kiến thức chuyên sâu về các 

công cụ tài chính trong điều hành nền kinh tế vĩ mô, 

bao gồm các công cụ của chính sách tài khóa, công cụ 

của chính sách tiền tệ mà các nhà hoạch định chính 

sách có thể sử dụng để tác động tới các mục tiêu kinh 

tế vĩ mô. Trong đó đặt trọng tâm vào cách thức sử 

dụng từng công cụ tài chính cụ thể như chi tiêu ngân 

sách nhà nước, thuế, lãi suất và một số công cụ tài 

chính vĩ mô trong nền kinh tế mở 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30%Điểm thi kết thúc học 

phần :60% 

  

4 

Lý thuyết về quản lý rủi ro 

trong hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp công 

nghiệp 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về rủi ro và quy 

trình quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, từ nhận dạng 

rủi ro, đánh giá và đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và 

tài trợ rủi ro, ngoài ra còn phân tích thêm tác động của 

biện pháp bảo hiểm đối với tài sản của doanh nghiệp 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  



5 

Tổ chức hạch toán kinh tế nội 

bộ và khoán chi phí trong các 

doanh nghiệp 

Trang bị những kiến thức cơ bản cho học viên về hạch 

toán nội bộ và khoán chi phí trong các doanh nghiệp  

như một trong những công cụ hữu hiệu tăng cường quản 

trị chi phí trong công tác quản lý của doanh nghiệp 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nội dung của học 

phần tập trung vào những khái niệm cơ bản, phương 

pháp tổ chức, phương pháp tính toán chỉ tiêu và giải 

pháp thực hiện hạch toán nội bộ nói chung và khoán chi 

phí nói riêng 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

6 

Chiến lược cạnh tranh trong 

lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu 

khí 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp, cách 

thu thập số liệu, tiến hành xây dựng chiến lược cạnh 

tranh cũng như tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi, 

điều chỉnh các sách lược trong từng hoàn cảnh cụ thể để 

góp phần nâng cao được hiệu quả kinh doanh 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

II – NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT 

1 
Phương pháp đánh giá tài 

nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản và vai trò của chúng trong phát 

triển kinh tế - xã hội. Các phương pháp đánh giá tài 

nguyên khoáng theo kết quả điều tra địa chất khu vực, 

tìm kiếm khoáng sản và theo kết quả thăm dò mỏ 

khoáng 

03 Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

2 

Cơ sở địa chất và phương 

pháp luận thăm dò khoáng 

sản 

Cung cấp hững lý luận cơ bản về cơ sở địa chất - kỹ 

thuật đối với công tác thăm dò mỏ, phương pháp xác 

định các chỉ tiêu công nghiệp trong thăm dò và đánh giá 

mỏ. Cơ sở lựa chọn tổ hợp phương tiện kỹ thuật thăm 

dò, phương pháp lấy và phân tích mẫu vật địa chất, 

phương pháp khoanh nối thân quặng đánh giá chất 

lượng và tính toán tài nguyên trữ lượng khoáng sản rắn 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

3 

Ứng dụng phương pháp mô 

hình hóa trong thăm dò và 

đánh giá tài nguyên.  

Những vấn đề có bản về lý thuyết mô hình hoá ứng 

dụng trong thăm dò các mỏ khoáng sản rắn; mô hình 

hoá cấu trúc mỏ khoáng, hình dạng, thế nằm và vị trí 

không gian trong lòng đất của thân khoáng; mô hình hoá 

các tính chất của khoáng sản bằng các mô hình toán - 

địa chất; đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu 

quả áp dụng của các mô hình trong thăm dò các mỏ 

khoáng sản 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

4 
Phương pháp thăm dò các 

mỏ than 

Cung cấp những kiến thức mở rộng và nâng cao trong 

lĩnh vực thăm dò các mỏ than; đặc biệt các vỉa than nằm 

dưới sâu.Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 



vấn đề khoa học công nghệ, kinh tế địa chất chuyên 

ngành Địa chất Khoáng sản và Thăm dò. 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

5 
Kiến trúc các trường và mỏ 

quặng nội sinh 

Giới thiệu những kiến thức nâng cao cần thiết về lý luận 

điều kiện thành tạo và quy luật phân bố các cấu trúc 

khống chế quặng. 

Rèn luyện và nâng cao khả năng tự nghiên cứu, khả 

năng thực hành, áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn 

đề về lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu 

tìm kiếm và thăm dò các mỏ quặng. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

6 
Cấu tạo nhỏ và ứng dụng 

trong tìm kiếm khoáng sản 

Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về bản chất của các 

cấu tạo nhỏ; mối quan hệ giữa các cấu tạo nhỏ và các 

cấu tạo lớn; mối quan hệ giữa cấu tạo nhỏ với sự khống 

chế khoáng hóa; áp dụng cấu tạo nhỏ trong luận giải địa 

chất khu vực và tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn và 

lỏng 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

7 
Kiến trúc các Trường và Mỏ 

quặng nội sinh 

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về các cấu trúc khống 

chế các trường và mỏ quặng nội sinh và quy luật phân 

bố các mỏ khoáng trong các cấu trúc địa chất khác nhau. 

Đồng thời trình bày phương pháp nghiên cứu các cấu 

trúc hiệu quả phục vụ cho công tác tìm kiếm-thăm dò 

khoáng sản nội sinh 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

8 
Các đá biến đổi nhiệt dịch 

vây quanh quặng 

Cung cấp những lý luận cơ bản về cơ sở địa chất 

khoáng sản- các quá trình tạo khoáng nội sinh, thạch 

luận các đá magma, biến chất và địa hóa các nguyên tố. 

Cơ sở lý luận chủ yếu tập trung vào lý thuyết tạo 

khoáng nhiệt dịch và phương pháp nghiên cứu thực địa 

và nghiên cứu trong phòng (lát mỏng thạch học và mẫu 

mài láng-mẫu khoáng tướng) nhằm xác định thành phần 

khoáng vật (tạo đá và tạo quặng) để xác định nguồn gốc, 

điều kiện thành tạovà quy mô biến đổi của chúng; định 

hướng cho công tác tìm kiếm-thăm mỏ mỏ khoáng một 

cách có hiệu quả. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

9 

Phương pháp nghiên cứu 

sinh khoáng - dự báo quặng 

ẩn sâu 

Cung cấp những vấn đề cơ bản về quy luật phát sinh và 

quy luật phân bố các mỏ khoáng theo chiều sâu. Đồng 

thời trình bày phương pháp thành lập bản đồ sinh 

khoáng-dự báo khoáng sản ẩn sâu tỷ lệ trung bình và 

lớn 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

10 Các phương pháp đồng vị Cung cấp những vấn đề cơ bản về các loại đồng vị và 03  Năm thứ nhất  Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 



trong nghiên cứu Thạch luận 

và Sinh khoáng 

các phương pháp nghiên cứu đồng  vị phục vụ cho việc 

nghiên cứu thạch luận và sinh khoáng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

11 
Sinh khoáng Việt Nam và 

các miền lân cận 

Cung cấp những vấn đề cơ bản về quy luật phát sinh và 

quy luật phân bố các mỏ khoáng trong không gian và 

theo thời gian trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và một 

phần lãnh thổ, lãnh hải lân cận 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

12 Sinh khoáng Đại dương 

Giới thiệu về nguồn gốc, cấu trúc vỏ Trái đất ở Đại 

dương và tập trung giới thiệu về quy luật phát sinh và 

quy luật phân bố của các loại hình khoáng sản nội, 

ngoại sinh ở Đại dương thế giới, đồng thời học phần 

cũng giới thiệu về tiềm năng tài nguyên nguyên liệu 

khoáng ở Đại dương và khả năng khai thác chúng 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

13 

Quá trình di chuyển vật chất 

trong môi trường bão hòa và 

không bão hòa nước 

Giới thiệu về khái niệm và các quá trình dịch chuyển vật 

chất chất trong đới bão hòa và không bão hòa nước; ứng 

dụng giải các bài toán một chiều, hai chiều và ba chiều 

đối với sự dịch chuyển chất ô nhiễm trong môi trường 

bão hòa nước; bài toán giải tích xác định thời gian và sự 

biến đổi nồng độ trong quá trình dịch chuyển vật chất 

trong đới không bão hòa nước; dự báo sự dịch chuyển 

các chất bẩn trong nước dưới đất và sự dịch chuyển các 

chất bẩn tới công trình khai thác nước 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

14 

Tài nguyên nước và các 

phương pháp đánh giá tài 

nguyên nước 

Trang bị những khái niệm cơ bản nhất và mới nhất về 

Tài nguyên nước (TNN); Mạng quan trắc TNN; Các 

phương pháp đánh giá tài nguyên; các tiêu chí phân cấp 

tài nguyên;Tổng quan về tài nguyên nước lãnh thổ Việt 

Nam 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

15 
Phân tích ảnh viễn thám 

trong địa chất thủy văn 

Ứng dụng của Viễn thám trong ĐCTV và phương pháp 

áp dụng trong những hướng nghiên cứu cụ thể  
03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

16 
Kỹ thuật đánh dấu trong địa 

chất thủy văn 

Cung cấp những kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm 

triển khai kỹ thuật đánh dấu trong các nghiên cứu liên 

quan đến khoa học Địa chất thủy văn, trong đó có kỹ 

thuật Thủy văn đồng vị. Sau khóa học NCS có khả năng 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 



tự phát triển các hướng nghiên cứu như đánh giá mối 

tương quan thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất 

cũng như nước giữa các tầng chứa nước, xác định tuổi 

tuyệt đối của các tầng chứa nước, xác định miền bổ cấp 

và hướng dòng chảy của các tầng chứa nước dưới đất, 

xác định dòng cơ bản của nước dưới đất; Nguồn gốc ô 

nhiễm nước dưới đất. Môn học bao gồm ba phần là Lý 

thuyết về kỹ thuật và phương pháp; Thực hành lấy mẫu 

thực địa và phân tích các chỉ tiêu tại PTN; Thảo luận kết 

quả thu được. Nghiên cứu sinh sẽ phải làm bài kiểm tra 

lý thuyết và viết tiểu luận sau khi thực hành tại PTN 

  

17 Địa chất thủy văn đô thị 

Trang bị cho NCS hiểu biết về hiện trạng khai thác sử 

dụng nước ở các đô thị, nhu cầu nước và nguồn nước 

cấp cho đô thi, sự tác động qua lại giữa việc khai thác 

nước và môi trường đô thị, tác động của phát triển đô thị 

tác động đến nguồn nước, bảo vệ nguồn nước ở đô thị 

khỏi bị ô nhiễm và cạn kiệt 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

18 
Cơ học đất cho đất không 

bão hòa 

Giới thiệu về cơ học đất không bão hòa; Tính chất và 

quan hệ các pha; Các biến trạng thái ứng suất; Xác định 

độ hút dính của đất; Các định luật thấm; Xác định hệ số 

thấm; dòng thấm trạng thái ổn định; Các thông số áp lực 

thấm 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

19 Ổn định mái dốc 

Những vấn đề chung về mái dốc; Đánh giá ổn định mái 

dốc bằng phương pháp cân bằng (limit equilibrium 

methods - LEM ); . Đánh giá  ổn định mái dốc bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn (Finite element method - 

FEM); Một số phần mềm thông dụng dùng trong đánh 

giá ổn định mái dốc; Các phương pháp gia cố, ổn định 

mái dốc 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

20 Cơ học đất ứng dụng 

Ứng suất và biến dạng trong đất; Độ lún của nền đất; 

Sức chịu tải của nền móng; Áp lực hông của đất; Ổn 

định mái dốc 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

21 Đất xây dựng ứng dụng 

Phân loại đất theo mục đích xây dựng; Sự phân bố và 

tác động của nước dưới đất trong đất; Tính chất thấm 

của nước trong đất; Đánh giá tính nén lún của đất; Đánh 

giá độ bền chống cắt của đất 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_element_method


  

22 
Các phương pháp thí nghiệm 

không phá hủy 

Những vấn đề chung về các phương pháp kiểm tra 

không phá hủy; Phương pháp quang học (Visual 

Testing); Phương pháp chụp ảnh bức xạ (Radiography 

Testing); Phương pháp thẩm thấu chất lỏng (Liquiq 

Penetrant Testing); Phương pháp kiểm tra bằng dòng 

điện xoáy và bột từ (Eddy Testing and  Magnetic Paticle 

Testing); Phương pháp nhiệt hồng ngoại (Thermal 

Infrared Testing); Phương pháp siêu âm (Ultrasonic 

Testing). 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

23 Cơ học đá ứng dụng  

Giới thiệu về cơ học đá công trình; Đặc tính của vật liệu 

đá; Đặc điểm khối đá; 

Nước dưới đất trong khối đá; Ứng suất trong đá; Độ bền 

của đá; Tính biến dạng của đá; Trạng thái nhớt, nhiệt và 

trương nở của đá; Trạng thái không liên tục của khối đá; 

Gia cường khối đá; Công tác tháo khô, phụt vữa và 

đóng băng nhân tạo 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

III – NGÀNH KHAI THÁC MỎ 

1 

Xu hướng phát triển công 

nghệ trong khai thác mỏ 

hầm lò 

Các xu hướng phát triển về thiết bị máy  móc chuyên 

dụng khai thác hầm lò và các sơ đồ công nghệ chính 

trong áp dụng tiến bộ trong khai thác mỏ hầm lò.  

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

2 

Hoàn thiện các phương pháp 

thông gió mỏ hầm lò trong 

điều kiện khai thác xuống 

sâu 

Luận giải các phương pháp và định hướng hoàn thiện 

trong thiết kế thông gió đáp ứng yêu cầu mỏ khai thác 

hầm lò chuyển diện sản xuất xuống sâu (thông gió khi 

đào đường lò có chiều dài lớn, thông gió cho mỏ hầm lò 

mạng đường lò phức tạp, thông gió khi mỏ khai thác 

khoáng sản có khí hạng cao…) 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

3 

Ứng dụng các phương pháp 

mới trong thiết kế mỏ hầm 

lò 

Trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết tối ưu, 

lý thuyết về hệ thống lớn. Trên cơ sở đó giúp cho học 

viên có tư duy giải bài toán tối ưu các tham số mỏ hầm 

lò 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

4 

Nghiên cứu và sử dụng các 

loại vì chống tổ hợp và cơ 

khí hóa trong khai thác than 

hầm lò 

-Hệ thống hóa kiến thức về công tác chống giữ ở lò chợ 

khai thác than hầm lò, vận dụng hợp lý tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 



  

5 

Khai thác quặng và phi 

quặng bằng phương pháp 

hầm lò 

Bổ xung các kiến thức trọng tâm về đặc trưng địa chất – 

mỏ và kinh tế của khoáng sản quặng, tổn thất quặng, 

pha tạp quặng, hiệu quả khai thác. Các qui trình công 

nghệ truyền thống chính của quá trình khai thác lò chợ, 

tháo quặng – vận tải và điều khiển áp lực mỏ. Nghiên 

cứu một số xu hướng khai thác quặng mới trên thế giới. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

6 
Công nghệ xử lý môi trường 

ở mỏ hầm lò 

Những tác động môi trường tiêu cực của hoạt động khai 

thác mỏ hầm lò. Trên cơ sở đó phân tích các nguồn gây 

ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước, chất 

thải rắn phát sinh ở mỏ và các giải pháp kỹ thuật công 

nghệ xử lý ô nhiễm đang áp dụng phổ biến. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

7 
Công nghệ khai thác mỏ lộ 

thiên sâu 

Cung cấp một số kiến thức mới về những đặc điểm 

công nghệ và kỹ thuật khi khai thác các mỏ lộ thiên sâu 
02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

8 
Công nghệ nổ mìn ở các mỏ 

lộ thiên sâu 

Giới thiệu những điều kiện khai thác ở những mỏ lộ 

thiên sâu cũng như công nghệ nổ mìn và phương pháp 

xác định các thông số nổ mìn khi khai thác xuống sâu; 

đồng thời trình bày những biện pháp giảm thiểu tác 

động môi trường khi nổ mìn ở những mỏ lộ thiên sâu 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

9 
Thiết bị và công nghệ khai 

thác liên tục trong khai thác 

mỏ lộ thiên 

Cung cấp cho NCS một số kiến thức mới về thiết bi và 

công nghệ khai thác liên tục có thể được áp dụng trong 

các mỏ khai thác lộ thiên 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

10 
Phân tích kinh tế các dự án 

khai thác mỏ lộ thiên 

Cung cấp một số kiến thức mới về những đặc điểm nổi 

bật trong khai thác mỏ lộ thiên và một số công cụ trong 

việc phân tích kinh tế các dự án khai thác mỏ lộ thiên 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

11 
Mức độ đập vỡ đất đá hợp 

lý bằng nổ mìn trong khai 

thác mỏ lộ thiên  

Cung cấp những vấn đề cơ bản về tác dụng nổ trong 

môi trường, các vùng đập vỡ; các đại lượng đặc trưng 

về mức độ đập vỡ (MĐĐV) đất đá bằng nổ mìn và qui 

luật đập vỡ đất đá bằng nổ; các yếu tố ảnh hưởng tới 

việc điều khiển năng lượng nổ; mối quan hệ giữa mức 

độ đập vỡ bằng nổ mìn với các khâu trong dây chuyền 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  



công nghệ khai thác mỏ lộ thiên; xác định mức độ đập 

vỡ hợp lý bằng nổ mìn 

12 
Đánh giá các rủi ro về kỹ 

thuật và môi trường trong 

dự án khai thác mỏ lộ thiên 

Trang bị một số kiến thức cơ bản: khái niệm về rủi ro, 

đánh giá các rủi ro trong hoạt động khai thác và bảo vệ 

môi trường khai thác mỏ lộ thiên; các giải pháp quản lý, 

phòng tránh rủi ro trong hoạt động khai thác và bảo vệ 

môi trường 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự học/tổng 

số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

IV – NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ 

1 

Các phương pháp hiện đại 

trong phân tích và xử lý 

số liệu đo đạc mặt đất và 

GPS 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các phương pháp hiện 

đại  bình sai mạng lưới mặt đất và GPS.Tập trung xem 

xét bài toán bình sai lưới trắc địa trong hệ tọa độ không 

gian, cở lý thuyết bình sai hỗn hợp, phân tích sai số thô . 

Từ đó, hNCS sẽ làm bài tập tính toán cụ thể để nâng cao 

kỹ năng về tính toán,xử lý số liệu và có thể áp dụng trong 

việc giải quyết các bài toán liên quan tới luận án  

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

2 
Ứng dụng công nghệ GPS 

trong trắc địa công trình 

Những vấn đề cơ bản về ứng dụng công nghệ định vị 

toàn cầu GPS trong trắc địa công trình; ứng dụng GPS 

trong giai đoạn khảo sát thiết kế các dạng công trình, 

ứng dụng công nghệ GPS trong giai đoạn thi công xây 

dựng và khai thác sử dụng công trình 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

3 
Xử lý số liệu trắc địa công 

trình 

Phương pháp và quy trình tính toán, xử lý số liệu lưới 

khống chế trắc địa công trình, mô hình số địa hình, bố 

trí và quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

4 

Thiết kế và thành lập lưới 

khống chế trắc địa công 

trình 

Kiến thức tổng quan về lưới khống chế trắc địa công 

trình. Thiết kế lưới trắc địa công trình theo phương pháp 

truyền thống. 

Những kiến thức cơ bản của lí thuyết thiết kế tối ưu và 

ứng dụng trong thiết kế lưới trắc địa công trình. 

Các phương pháp thành lập lưới khống chế trắc địa 

công trình.Tính toán bình sai lưới khống chế trắc địa 

công trình.Vấn đề tính chuyển toạ độ trong trắc địa 

công trình. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

5 Trắc địa vật lý 

Bản chất toán học và vật lý của trường trọng lực thực 

của Trái đất cùng các đặc trưng chủ yếu của nó thông 

qua thế trọng trường và các đạo hàm của thế; xác định 

thế trọng trường thực được quy về việc chấp nhận thành 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 



phần chủ yếu của nó ở dạng thế trọng trường bình 

thường với 4thông số cơ bản có thể được chọn trước và 

thành phần còn lại cần tìm là thế nhiễu. Tiếp đó học 

phần chỉ ra nguyên tắc và các biểu thức cụ thể cho phếp 

xác định các đạo hàm của thế nhiễu thông qua số liệu đo 

trọng lực, như: dị thường trọng lực, độ lệch dây dọi, dị 

thường độ cao; Tương ứng sẽ có lý thuyết Stokes, lý 

thuyết Molodenski với các công thức tích phân được 

xây dựng theo nguyên lý kinh điển cũng như các công 

thức của lý thuyết toán thống kê cho phép xử lý số liệu 

đo đạc khác loại với khối lượng trị đo rất lớn mà các bài 

toán hiện đại của trắc địa vật lý đặt ra. 

  

6 Xử lý số liệu trắc địa cao cấp 

 Giới thiệu kiến thức về số liệu và các đặc điểm của số 

liệu trong trắc địa nói chung, trong trắc địa cao cấp nói 

riêng.  

Các phương pháp tính toán được áp dụng trong xử lý số 

liệu trắc địa cao cấp. Phương pháp tính toán trong xây 

dựng hệ quy chiếu trắc địa như bài toán định vị 

Ellipsoid thực dụng sử dụng các điểm song trùng GNSS 

và thủy chuẩn hình học.  

Bình sai lưới nhà nước với các trị đo bổ sung và bình 

sai nhiều giai đoạn.  

Phương pháp tính toán giải các bài toán định vị vệ tinh. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

7 Đo trọng lực nâng cao 

Bản chất và các  đặc trưng của trọng lực, các nguyên tắc 

xác định chúng trực tiếp bằng các phương pháp đo trên 

đất liền, trên biển, trên không cũng như nguyên lý xác 

định gián tiếp thông qua các số liệu đo đạc khác. 

Cơ sở lý thuyết đo trọng lực và các đạo hàm của nó ở 

ngay trên và ở bên ngoài bề mặt Trái đất cũng như trên 

vệ tinh; nguyên lý hoạt động của một vài loại thiết bị đo 

trọng lực cơ bản hiện có ở nước ta 

 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

8 
Lý thuyết thế trọng trường và 

hình dạng trái đất 

Vận dụng những kiến thức về lý thuyết thế trọng trường 

và hình dạng trái đất để giải quyết các bài toán của Trắc 

địa cao cấp, có ý thức về tầm quan trọng của việc xác 

định hình dạng, kích thước và thế trọng trường của Trái 

đất 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

9 Thiên văn đo lường hiện đại Kiến thức cơ bản về thiên văn đo lường (TVĐL) hiện 03  Năm thứ nhất  Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 



đại phục vụ cho nghiên cứu các vấn đề của Trắc địa cao 

cấp và các khoa học khác về Trái đất. Nội dung bao 

gồm :  Các phương pháp truyền thống và các phương 

pháp hiện đại của TVĐL 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

10 Công nghệ đo đạc biển 

Khái quát về một số đặc điểm của công tác đo đạc biển; 

Giới thiệu về sóng âm trong đo khoảng cách dưới biển; 

Công nghệ định vị và dẫn đường trên biển; Công nghệ 

đo sâu trong thành lập bản đồ địa hình đáy biển; Công 

nghệ quét sườn Scan-sonar; Công nghệ đo từ trường 

trên biển và một số công nghệ khác 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

11 Xử lý ảnh số 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quá trình 

thu nhận ảnh số; phương pháp lấy mẫu và lượng tử hóa; các 

thuật toán biến đổi ảnh nhằm nâng cao chất lượng hình học 

và quang học của ảnh số; các kỹ thuật phân tích ảnh và nhận 

dạng. Học phần giới thiệu các Hệ thống phần mềm xử lý và 

đo vẽ trên các Trạm đo vẽ ảnh số, ứng dụng của chúng 

trong thành lập bản đồ và xây dưng cơ sở dữ liệu 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

12 Viễn thám và các ứng dụng 

Cung cấp kiến thức liên quan đến công nghệ xử lý ảnh 

số viễn thám và ứng dụng trong khoa học Trái đất; 

hướng dẫn và sử dụng phần mềm xử lý ảnh viễn thám 

ENVI kết hợp với ArcGIS  

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

13 

Viễn thám trong giám sát 

thảm họa thiên nhiên và môi 

trường 

Các thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra, từ đó 

tác động đến môi trường, làm thay đổi môi trường, biến 

dạng bề mặt trái đất, v.v.; bản chất của quá trình thay 

đổi này và các phương pháp phát hiện, giám sát chúng. 

Các kỹ thuật viễn thám phát hiện thay đổi và biến dạng 

bề mặt trái đất. 

Áp dụng trong giám sát các thảm họa thiên nhiên và 

môi trường cụ thể. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

14 Đo ảnh phi địa hình 

Cung cấp kiến thức về các  phương pháp đo ảnh phi địa 

hình. Cơ sở toán học, công tác kiểm định máy chụp ảnh  

trong đo ảnh phi địa hình. Cuối cùng học phần giới thiệu 

một số quy trình công nghệ hiện đại để ứng dụng phương 

pháp đo ảnh trong các lĩnh vực phi địa hình như: xây dựng, 

kiến trúc, giao thông ... đo ảnh phi địa hình độ chính xác 

cao. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

15 Công nghệ bản đồ mạng Cung cấp các khái niệm cơ bản về đưa bản đồ lên WEB, 03  Năm thứ nhất  Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 



thiết kế CSDL cho mục đích đưa lên WEBsite. Một số 

phần mềm hỗ trợ để đưa bản đồ lên WEB 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

16 Tích hợp Lidar và đo ảnh số 

Công nghệ quét LIDAR, các bài toán lọc điểm và thuật toán 

và qui trình xây dựng mô hình sô địa hình tù dữ liệu quét 

LiDAR; kiến thức vầ các phương pháp đo ảnh số hiện đại 

trong nắn ảnh trực giao và thành lập bình đồ trực ảnh. Cơ sở 

khoa học và kỹ thuật tích hợp 2 công nghệ và khả năng ứng 

dụng trong đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, xây dựng cơ sở 

dữ liệu hệ thông tin địa lý. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

17 
Công nghệ mới ứng dụng 

trong trắc địa mỏ 

Các phép đo Trắc địa mỏ và đánh giá ưu nhược điểm, 

các công nghệ mới: toàn đạc điện tử, thủy bình kỹ thuật 

số, kỹ thuật laser, định vị con quay, định vị toàn cầu, 

Lidar, Insar và các khía cạnh ứng dụng của chúng trong 

công tác Trắc địa mỏ 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

18 

Nghiên cứu động học thạch 

quyển bằng số liệu địa tin 

học 

Nghiên cứu kiến tạo mảng và biến dạng vỏ Trái đất, xây 

dựng mô hình động học từ dữ liệu địa tin học. Địa tin 

học trong nghiên cứu động học thạch quyển chính là 

những kiến thức về kỹ thuật đo không gian, lưới IGS và 

các khung tham chiếu Trái đất quốc tế, các mô hình 

động học toàn cầu và khu vực từ đó nhìn nhận và tìm 

hiểu các tai biến tự nhiên chung quanh một cách căn 

nguyên và có cơ sở để vận dụng vào lĩnh vực nghiên 

cứu của mình 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

19 

Các phương pháp dự báo 

dịch chuyển biến dạng bề 

mặt mỏ 

Tổng quan về các phương pháp dự báo dịch chuyển 

biến dạng 

Các phương pháp dự báo dịch chuyển biến dạng 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

20 
Mô hình hóa cấu trúc thân 

khoáng sản 

 Cung cấp các kiến thức về hình học họa hình, toán giải 

tích, hình giải tích, toán xác suất và thống kê, xây dựng 

các mô hình hình học của bề mặt thân khoáng sản như 

các bình đồ đẳng vách, đẳng trụ, đẳng sâu, đẳng dày, 

đẳng hàm lượng, bản đồ đẳng trị dự báo mức độ phá 

hủy kiến tạo nhỏ của vỉa than 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

21 
Kỹ thuật địa tin học quan trắc 

tài nguyên và môi trường 

Những thành phần môi trường, sự ô nhiễm và suy thoái. 

Khái niệm kỹ thuật địa tin học và các ứng dụng trong 
03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 



quan trắc tài nguyên-môi trường, quy trình thực hiện, 

những kiễn thức nâng cao cần thiết về quan trắc tài 

nguyên môi trường 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60% 

  

22 
Đánh giá tác động môi 

trường 

Những khái niệm, nội dung đánh giá tác động môi 

trường, phương pháp nghiên cứu, quy trình thực hiện, 

những kiến thức nâng cao cần thiết về công tác đánh giá 

tác động môi trường 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

V- NGÀNH KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HÓA HỌC 

1 Địa hóa nguyên tố 

Cung cấp cho NCS  những kiến thức cơ bản về địa hóa 

các nguyên tố có vai trò quan trọng trong tự nhiên và 

trong đời sống của con người để giải quyết các vấn đề 

liên quan đến Địa hóa trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò 

khoáng sản và địa chất môi trường 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

2 
Các phức hệ Thạch học và 

Khoáng sản liên quan  

Cung cấp cho NCS những kiến thức mở rộng và nâng 

cao kiến thức về mối liên quan có tính quy luật giữa các 

phức hệ thạch học (magma, biến chất) với khoáng sản 

và sinh khoáng nội sinh trong quá trình phát triển của 

Trái đất; Vận dụng các quy luật và các tư liệu điều tra  

địa chất xem xét mối liên quan với khoáng sản của các 

phức hệ thạch học 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

3 
Địa hóa đồng vị và ứng 

dụng trong luận giải địa 

chất 

Cung cấp cho NCS những kiến thức cơ bản về địa hóa 

đồng vị để giải quyết các vấn đề liên quan đến Địa hóa 

trong lĩnh vực nghiên cứu về tuổi địa chất, xác định các 

mối liện hệ giữa các thành tạo địa chất và khoáng sản 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

4 
Khoáng vật và Địa hóa các 

quá trình tạo khoáng nhiệt 

dịch 

Cung cấp cho học viên các khái niệm cơ sở về Khoáng 

vật và Địa hóa, các nguyên tố và hành vi của chúng 

trong tự nhiên. 

Cung cấp các kiến thức về địa hóa và khoáng vật các 

quyển bên ngoài của Trái đất…. 

Cung cấp kiến thức chung về nguồn gốc các tổ phần 

nhiết dịch, địa hóa và khoáng vật của các thành tạo 

nhiệt dịch liên quan đến magma 

Cung cấp kiến thức cơ sở về thành phần các dung dịch 

nhiệt dịch và cơ chế lắng đọng của chúng 

Cung cấp kiến thức về thành phần hóa học và khoáng 

vật của các loại hình mỏ chính liên quan đến nhiệt dịch. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

5 Một số vấn đề sinh khoáng Cung cấp cho NCS những kiến thức mở rộng và nâng 03  Năm thứ nhất  Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 



VN và các vùng lân cận cao về các quy luật phát sinh phát sinh và các quy luật 

phân bố của các khoáng sản nội sinh cũng như ngoại 

sinh trong các đơn vị cấu trúc của Việt Nam và các 

miền lân cận 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

6 Phân tích bồn (bể) 

Kiến thức nền tảng của phân tích bể 

Kiến thức về trạng thái vật lý của thạch quyển 

Những vấn đề cơ bản về cơ chế hình thành và lấp đầy 

bể trầm tích 

Những vấn đề cơ bản về tiến hoá của các bể tích tụ 

Hệ thống tài nguyên 

Hệ thống các bể trầm tích của Việt Nam 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

VI – NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA VẬT LÝ 

1 
Kỹ thuật - công nghệ tiên 

tiến trong công tác khoan 

Giới thiệu các kiến thức nâng cao liên quan đến các kỹ 

thuật và công nghệ hiện đại trong quá trình khoan thăm 

dò, khai thác khoáng sản nói chung và khoáng sản lỏng 

nói riêng 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

2 

Kỹ thuật - công nghệ tiên 

tiến trong khai thác mỏ và 

giếng 

Hướng nghiên cứu và triển khai vào sản xuất thuộc các 

lĩnh vực kỹ thuật mỏ, kỹ thuật giếng và kỹ thuật thu 

gom, có các giải pháp cho sản xuất hiện tại và tương lai 

để đáp ứng nhu cầu và hiệu quả kinh tế 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

3 

Kỹ thuật làm sạch và ngăn 

ngừa nhiễm bẩn tầng sản 

phẩm 

Giới thiệu các vấn đề về mở vỉa sản phẩm: ảnh hưởng 

của tính chất dung dịch khoan đến quá trình mở vỉa sản 

phẩm, các hệ dung dịch sử dụng để mở vỉa sản phẩm 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

4 

Nâng câo hiệu quả khai thác 

giếng và đưa sản phẩm lên 

bề mặt 

Trang bị cho NCS những kiến thức cơ bản về các 

phương pháp khai thác dầu khí; các phương pháp nhân 

tạo tác động vào vỉa dầu nhằm tăng hiệu quả khai thác 

giếng như 

Bơm ép nước, khí, nước – khí luân phiên, xử lý vùng 

cận đáy giếng và gọi dòng sản phẩm 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

5 

Dự báo, phòng ngừa, cứu 

chữa sự cố và ô nhiễm môi 

trường trong khoan - khai 

thác dầu khí 

Các dạng phức tạp và hậu quả xảy ra trong khoan – 

khai thác dầu khí; 

Các dạng sự cố, dấu hiệu nhận biết, giải pháp phòng 

ngừa và cứu chữa; 

Các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong khoan –

khai thác dầu khí, giải pháp phòng ngừa và xử lý. 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  



6 
Kỹ thuật hoàn thiện giếng 

dầu khí 

Cung cấp các kiến thức liên quan đến các kỹ thuật hoàn 

thiện giếng dầu khí. Đây là một trong những công đoạn 

cuối cùng của quá trình xây dựng giếng và chuẩn bị đưa 

giếng vào khai thác 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

VII – NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

1 
Máy và thiết bị thủy khí 

dùng để vận chuyển dòng 

hỗn hợp chất rắn - lỏng 

Giới thiệu cơ bản về các loại máy và hệ thống thiết bị 

vận chuyển dòng hỗn hợp chất rắn - lỏng và rắn - khí. 

Khái niệm về các yếu tố cơ bản trong dòng hỗn hợp hai 

pha rắn - lỏng và rắn - khí  được vận chuyển bởi hệ 

thống máy và thiết bị đường ống; Giơí thiệu cơ sở tính 

toán thiết kế máy và thiết bị chuyên dùng để vận 

chuyển dòng hỗn hợp rắn - lỏng và rắn - khí 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

2 
Máy và tổ hợp thiết bị dùng 

trong công nghệ mỏ khi 

khai thác xuống sâu 

Giới thiệu Máy và tổ hợp thiết bị dùng trong công nghệ 

mỏ nói chung và những máy và thiết bị mỏ dùng trong 

khai thác mỏ xuống sâu, nhằm trang bị cho học viên 

những kiến thức cơ bản phục vụ cho nghiên cứu chuyên 

sâu đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

3 
Phương pháp mô phỏng để 

tính toán và thiết kế máy 

trong thiết kế hiện đại 

Giới thiệu một số phương pháp trong tính toán thiết kế 

hiện đại; cách thực hiện để xây dựng mô hình 3D của 

máy trong môi trường Pro Engineer; phương pháp tích 

hợp phần mềm ADAMS với phần mềm Pro Engineer 

để xây dựng mô hình thực của máy sau đó mô phỏng 

động học, động lực học và tiến hành điều chỉnh lựa 

chọn để tìm ra các thông số tối ưu nhất cho máy 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

4 

Phương pháp tính toán, lựa 

chọn máy và tổ hợp vận tải 

liên tục dùng trong công 

nghiệp mỏ  

Giới thiệu thiết bị chống hiện đại dùng trong khai thác 

mỏ hầm lò, nhằm trang bị cho học viên những kiến 

thức cơ bản phục vụ cho nghiên cứu chuyên sâu đề tài 

nghiên cứu của luận án tiến sĩ 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

5 

Các phần tử thủy lực - khí 

nén ứng dụng trong mạch 

điều khiển tự động các máy 

và thiết bị công nghiệp 

 02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

6 
Máy và Tổ hợp thiết bị vận 

tải dùng trong mỏ lộ thiên 

sâu  

Giới thiệu các máy vận tải và tổ hợp thiết bị của chúng  

được sử dụng trong mỏ lộ thiên khi khai thác xuống 

sâu; Phương pháp xác định một số thông số cơ bản của 

máy và thiết bị trong hệ thống vận tải và lĩnh vực áp 

dụng của chúng 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  



7 
Các phương pháp tiên tiến 

xử lý, phục hồi bề mặt kim 

loại 

Giới thiệu về lý thuyết về mặt Tribology, các phương 

pháp xử lý, phục hồi bề mặt kim loại nhằm khôi phục 

lại hình dạng, kích thước, chất lượng bề mặt do bị mòn, 

tróc, rỗ…. 

  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

8 
Thiết bị chống hiện đại 

dùng trong khai thác mỏ 

hầm lò 

   Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

VIII – NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

1 
Chất lượng điện năng trong 

hệ thống điện 

Khái niệm chung về chất lượng điện năng; các giải 

pháp nâng cao chất lượng điện năng nói chung và sử 

dụng tiết kiệm điện năng trong mỏ nói riêng 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

2 
Vận hành an toàn thiết bị 

điện mỏ 

Trình bày các kiến thức cơ bản, khoa học, hiện đại trong 

lĩnh vực vận hành thiết bị điện mỏ đảm bảo an toàn điện 

giật và an toàn phòng chống nổ, hỏa hoạn trong mỏ 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

3 
Bảo vệ rò điện trong mạng 

điện mỏ 

Điều kiện an toàn điện giật trong mạng ba pha trung 

tính cách ly. Các phương pháp kiểm tra liên tục điện trở 

cách điện mạng điện mỏ. Mô hình mạng điện mỏ về 

phương diện an toàn điện giật. Phương pháp đo thực 

nghiệm xác định thông số cách điện của mạng điện mỏ. 

Bù thành phần điện dung của dòng điện rò trong mạng 

điện mỏ. Mạch điện-điện tử trong các thiết bị bảo vệ rò 

thông dụng. Những hướng nghiên cứu chính về bảo vệ 

rò điện 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

4 
Bảo vệ chống chạm đất một 

pha ở lưới điện 6-35kV 

Đặc điểm đặc thù vận hành lưới điện trung tính cách ly 

cấp điện áp 6 - 35 kV. 

Chạm đất một pha với các chế độ trung tính của lưới 

điện 6 - 35 kV.  

Đặc điểm của các tham số của đại lượng thứ tự không 

khi chạm đất một pha. 

Các phương pháp và thiết bị bảo vệ chống chạm đất một 

pha ở lưới điện 6 -35 kV. 

Định hướng phát triển các phương pháp mới và và hoàn 

thiện các thiết bị bảo vệ chống chạm đất một pha 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

5 Nguồn năng lượng tái tạo Tổng quan về các nguồn năng lượng tái tạo; nguồn năng 02  Năm thứ nhất  Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 



lượng gió; nguồn năng lượng mặt trời; tích hợp nguồn 

năng lượng vào lưới điện 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

6 

Giám sát và điều chỉnh quá 

trình quá độ trong hệ thống 

điện 

Cung cấp những kiến thức chuyên biệt liên quan đến 

việc vận dụng các giải pháp tối ưu vào các nghiên cứu 

điều chỉnh hiệu quả chế độ quá độ HTĐ 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

7 

Nâng cao độ tin cậy cung 

cấp điện khi tích hợp nguồn 

phân tán vào hệ thống 

Tổng quan độ tin cậy cung cấp điện khi tích hợp các 

nguồn điện phân tán vào hệ thống; các phương pháp 

đánh giá độ tin cậy cung cấp điện; phương pháp nâng 

cao độ tin cậy cung cấp điện khi tích hợp nguồn điện 

phân tán vào hệ thống 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

IX – NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

1 Điều khiển quá trình 

Xây dựng sách lược điều khiển: quá trình đơn biến và 

đa biến; Thiết kế và chỉnh định các bộ điều khiển quá 

trình; Thiết kế cấu trúc điều khiển 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

2 

Hệ điều khiển trong tự động 

hóa mỏ và dầu khí  

Điều khiển điều độ trong tự động hóa 

Điều khiển quản lý nhân sự trong an toàn khai thác mỏ 

Điều khiển tự động đóng dự phòng đảm bảo cung cấp 

liên tục cho hộ tiêu thụ cấp 1 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

3 
Cơ sở dữ liệu trong tự động 

hóa  

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ 

liệu và cơ sở dữ liệu trong các hệ thống điều khiển tự 

động hóa (hệ thống đo lường, điều khiển, giám sát) 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

4 Lập lịch quá trình sản xuất  

Giới thiệu các khái niệm cơ bản của hoạt động lập kế 

hoạch và các kỹ thuật khác nhau để xác định lịch trình 

sản xuất tối ưu hóa cho các nguồn lực sẵn có và các đặc 

điểm của hệ thống sản xuất cũng như trong nghiên cứu 

khoa học 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

5 
Tự động hóa quá trình sản 

xuất mỏ và dầu khí 

Tự động hóa với hệ điều khiển DCS,SCADA với kết 

nối máy tính 

Tự động hóa mức độ cao một số khâu trong công nghệ 

khai thác mỏ và chế biến dầu khí 

Tự đông hóa nhà máy với các đặc thù đa ngành của tập 

đoàn than khoáng sản 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

6 Mô hình hóa đối tượng 
Mô tả và biểu diễn các đối tượng công nghệ qua 

phương trình vi phân, hàm truyền, xét ổn định, các 
02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 



nguyên tắc, quy định và kỹ thuật mô phỏng của một số 

đối tượng trong công nghiệp và các ví dụ. 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

X – NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

1 

Dự báo tính toán áp lực lên 

công trình ngầm bằng các lý 

thuyết hiện đại mô hình hóa 

hệ thống “khối đá-công trình 

ngầm” 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ 

bản và chuyên sâu về mô phỏng số và nghiên cứu biến 

đổi trong khối đất đá và kết cấu chống giữ khi thi công 

công trình ngầm trong điều kiện tải trọng tĩnh và tải 

tọng động. Đối tượng nghiên cứu bao gồm các loại hình 

công trình ngầm đào trong đất, công trình ngầm đào 

trong đá 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

2 

Xu thế phát triển lý thuyết 

ổn định và vấn đề xác định 

mức độ ổn định cho công 

trình ngầm 

Học phần cung cấp các kiến thức của các vấn đề về lĩnh 

vực xu thế phát triển lý thuyết ổn định và vấn đề xác 

định mức độ ổn định cho công trình ngầm 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

3 

Các phương pháp cơ học 

hiện đại và vấn đề thiết kế, 

tính toán kết cấu chống giữ 

công trình ngầm 

các kiến thức cơ bản để tính toán kết cấu chống giữ 

công trình ngầm; các nguyên tắc chung để lựa chọn sơ 

đồ tính toán; tính toán thiết kế công trình ngầm có xem 

xét đến tương tác với khối đá; lựa chọn kết cấu chống 

giữ theo phương pháp độ hội tụ giới hạn; phân tích 

tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm bằng công 

cụ phần mềm số; hướng dẫn thiết lập các quy luật 

tương quan giữa các tham số của kết cấu chống giữ với 

các tham số đất đá, xây dựng các luận điểm khoa học, 

tìm kiếm lời giải phục vụ cho công tác viết luận văn 

tiến sĩ chuyên ngành 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

4 

Các phương pháp tiên tiến 

để nâng cao hiệu quả thiết kế 

quy hoạch, cấu tạo công 

trình ngầm 

Học phần cung cấp các kiến thức nâng cao của các 

vấn đề về các phương pháp tiên tiến để nâng cao hiệu 

quả thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

5 
Các giải pháp nâng cao hiệu 

quả công nghệ thi công công 

trình ngầm  

Giới thiệu các giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ 

thi công công trình ngầm cung cấp cho học NCS 

chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình ngầm 

những kiến thức chuyên sâu về các giải pháp nâng cao 

hiệu quả công nghệ thi công công trình ngầm 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

6 
Sự cố kỹ thuật xảy ra trong 

xây dựng công trình ngầm 

Học phần cung cấp các kiến thức về các dạng sự cố 

thường xuất hiện và xảy ra trong khi thi công công 

trình ngầm và các giải pháp phòng ngừa và khắc phục 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 



và các giải pháp dự báo, 

khắc phục 

các sự cố đó. Điểm thi kết thúc học phần :60%  

XI – NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ MỎ 

1 
Công nghệ tái chế phế thải 

kim loại 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các công 

nghệ chế biến các phế thải kim loại chủ yếu trong công 

nghiệp và dân dụng (sắt thép, đồng, chì, kẽm, nickel, 

nhôm và kim loại quý). Môn học cũng giới thiệu công 

nghệ tái chế  đối với một số loại hình phế thải kim loại 

quan trọng điển hình (phế liệu ô tô, acquy, lon nhôm đồ 

uống, điện tử..). 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

2 
Các phương pháp tuyển dựa 

trên hóa lý bề mặt 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các 

phương pháp tuyển dựa trên sự khác biệt về hóa lý bề 

mặt vật liệu, là các phương pháp tuyển ngày càng được 

áp dụng trong công nghệ tuyển khoáng, luyện kim và 

môi trường để xử lý cấp hạt mịn. Trong giáo trình cũng 

giới thiệu cụ thể các quá trình phổ biến nhất trong 

hướng công nghệ này 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

3 
Công nghệ tuyển - luyện 

quặng vàng 

Trang bị cho NCS chuyên ngành Tuyển khoáng hiểu về 

các loại hình quặng vàng, cách phân loại các loại quặng 

vàng 

Trang bị cho học viên về công nghệ tuyển và xử lý các 

loại hình quặng  vàng 

Trang bị cho học viên các phương pháp luyện vàng để 

nhận được vàng thô và tinh luyện quặng tinh thô để 

nhận được vàng chất lượng cao 

 Giới thiệu kỹ công nghệ tuyển luyện một số loại hình 

quặng vàng tiêu biểu. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

4 
Công nghệ tuyển và chế biến 

quặng bô xít 

Trang bị cho NCS chuyên ngành Tuyển khoáng hiểu về 

các khoáng vật oxyt nhôm nói chung và quặng bauxit 

nói riêng 

Trang bị cho các học viên các các công nghệ tuyển 

quặng bauxit có tính chất khác nhau như: Công nghệ 

tuyển trọng lực, công nghệ tuyển từ, công nghệ tuyển 

bằng hóa học v.v. để lấy ra quặng tinh bauxit phục vụ 

cho luyện kim; 

Học viên hiểu biết về đặc điểm các mỏ quặng bauxit ở 

Việt Nam và thực tế tuyển luyện quặng bauxit ở Việt 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  



Nam 

Trang bị cho NCS các phương pháp sản xuất oxyt nhôm 

từ các loại quặng tinh bauxit khác nhauthành oxyt 

nhôm; 

Ngoài ra học phần còn cung cấp các phương pháp sản 

xuất nhôm từ oxyt nhôm cũng như các công nghệ tinh 

luyện kim loại nhôm. 

5 
Công nghệ tuyển và chế biến 

quặng đất hiếm 

Hệ thống hóa và giới thiệu những nội dung cơ bản về 

đặc điểm, tính chất của nguyên tố đất hiếm, khoáng vật 

đất hiếm. Giới thiệu một số mỏ và sơ đồ công nghệ 

tuyển và chế biến đất hiếm trên thế giới và ở Việt Nam. 

Nội dung học phần được thiết kế trong 5 chương: 1) Đất 

hiếm và ứng dụng; 2) Công nghệ tuyển quặng đất hiếm; 

3) Tuyển nổi chọn riêng khoáng vật đất hiếm; 4) Công 

nghệ chế biến tinh quặng đất hiếm; 5) Một số sơ đồ 

công nghệ tuyển và chế biến quặng đất hiếm trên thế 

giới. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

6 
Tiến bộ mới trong tuyển và 

chế biến than 

Cung cấp các khái niệm về than và ứng dụng của than 

trong thực tế, nhiệm vụ của công tác tuyển và chế biến 

than. 

 Các kiến thức về các quá trình và thiết bị chuẩn bị than 

theo độ hạt. 

Các kiến thức về các quá trình và thiết bị tuyển than. 

Các kiến thức kiến thức về các quá trình và thiết bị khử 

nước than.  

Các kiến thức về chế biến than và mục đích của quá 

trình chế biến than. các quá trình hóa khí than, hóa lỏng 

than. 

Các kiến thức kiến thức về các quá trình xử lý đuôi và 

bùn than thải của nhà máy tuyển. 

03  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

XII – NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC 

1 Địa kiến tạo nâng cao 

 Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về bản chất của vỏ 

Trái Đẩt;  

Nguyên lý các học thuyết kiến tạo hiện đại, nguyên lý 

cơ bản của Kiến tạo MảngCác quá trình kiến tạo để hình 

thành các cấu trúc vỏ Trái đất ở các quy mô khác nhau. 

Tìm hiểu các cấu trúc cơ bản của vỏ Trái đất và mối 

quan hệ giữa các cấu trúc với sự hình thành các nguồn 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  



tài nguyên địa chất. 

 

2 Địa chất cấu tạo nâng cao 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về hình thái không gian 

và bản chất của các cấu trúc cơ bản của đá.  Nghiên cứu 

các mối quan hệ giữa các cấut trúc với vận động kiến tạo 

của vỏ Trái đất. 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các cấu trúc với các loại 

tài nguyên  thiên nhiên (chú trọng vào các nguồn tài 

nguyên khoáng sản và dầu khí). 

 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

3 
Các vấn đề về địa chất Việt 

Nam 

Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về các vấn đề liên 

quan tới giải đoán địa địa chất, quan hệ giữa địa chất với 

và khôi phục lịch sử tiến hóa của vỏ Trái đất lãnh thổ 

Việt Nam. Ý nghĩa của kiến tạo đối với sinh khoáng và 

tai biến địa chất lãnh  thổ. Phân tích và hiểu rõ các tồn 

tại trong nghiên cứu địa chất ở Việt Nam, đặc biệt là áp 

dụng các nghiên cứu định lượng trong luận giải địa chất 

ở Việt Nam.  

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

4 
Địa hóa đồng vị và ứng dụng 

trong luận giải địa chất  

Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về các vấn đề liên 

quan tới các hệ đồng vị, ứng dụng các hệ thống đồng vị 

trong nghiên cứu địa chất, kiến tạo,, sinh khoáng. Áp 

dụng và phân tích được những kiến thức ứng dụng địa 

hóa đồng vị trong nghiên cứu các vấn đề địa chất 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

5 
Các vấn đề Địa mạo - kiến 

tạo hiện đại  

Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về Địa mạo – 

Tân kiến tạo lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) 
 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

6 
Áp dụng viễn thám và GIS 

trong giải đoán địa chất khu 

vực 

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất về khái niệm 

ảnh viễn thám, các loại ảnh viễn thám, các 

phương pháp thu nhận ảnh; nắm được các yếu 

tố của ảnh để phân tích và nhận dạng các thể 

địa chất ảnh; biết nguyên lý phân tích ảnh và 

thực hành phân tích một số ảnh vũ trụ và ảnh 

hàng không phục vụ việc nghiên cứu địa chất 

khu vực, tìm kiếm khoáng sản, nước dưới đất 

và nghiên cứu địa chất môi trường….  
 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  



7 
Tân kiến tạo và điah động 

lực 

Cung cấp cho NCS những vấn đề hiện đại của Tân kiến 

tạo và Địa động lực. Đó là những vấn đề về tài nguyên 

địa hình, vấn đề thành lập Bản đồ Tân kiến tạo, những 

vấn đề nghiên cứu Tân kiến tạo và địa động lực liên 

quan. 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

8 
Thạch luận magma và biến 

chất trên cơ sở nghiên cứu 

thành phần vật chất 

Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về các vấn đề 

liên quan tới thạch luận cho các đá magma và biến 

chất trên cơ sở các tài liệu địa hóa và đồng vị phóng 

xạ, ứng dụng các hệ thống đồng vị trong nghiên cứu 

địa chất, kiến tạo, sinh khoáng. Áp dụng và phân 

tích được những kiến thức ứng dụng địa hóa đồng 

vị trong nghiên cứu magma và biến chất 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

9 
Các phương pháp phân tích 

và vẽ bản đồ cấu trúc sâu 

Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu liên quan tới các 

khái niệm về mô hình địa chất, đặc biệt nhấn mạnh 

tới mô hình cấu trúc-kiến tạo, phân loại mô hình  

địa chất, phương pháp luận giải và xây dựng mô 

hình địa chất nói chung và cấu trúc - kiến tạo nói 

riêng 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

10 
Tai biến địa chất và các 

phương pháp phòng tránh, 

giảm thiểu 

Nghiên cứu các vấn đề lý luận về địa chất môi trường, 

hiện trạng và nguyên nhân xảy ra các tai biến địa chất 

trên lãnh thổ Việt Nam; các giải pháp phòng tránh và 

phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường và tai biến 

địa chất. 

 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

11 
Sinh khoáng học trên quan 

điểm Kiến tạo Mảng 

Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về các vấn đề sinh 

khoáng liên quan tới các môi trường kiến địa mảng và 

các đặc trưng của thành phần liên quan.  

 

02  Năm thứ nhất  

Điểm chuyên cần (Số tiết tham dự 

học/tổng số tiết):10% 

Điểm tiểu luận :30% 

Điểm thi kết thúc học phần :60%  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt  nghiệp – Trình độ đào tạo tiến sĩ 

TT Ngành Tên đề tài Họ và tên người thực hiện 
Họ và tên  

người hướng dẫn 1 

Họ và tên  

người hướngdẫn 2 (nếu có) 

1 
Khoáng vật học và Địa hóa 

học 

Thạch luận đá carbonat Paleozoi khu vực Cao 

Bằng - Lạng Sơn, Đông Bắc Việt Nam 
Hoàng Bá Quyết Lê Tiến Dũng  

2 
Khoáng vật học và Địa hóa 

học 

Thạch luận các đá granitoid khu vực Ngân Sơn và 

khoáng hóa liên quan 
Phạm Trường Sinh Lê Tiến Dũng Nguyễn Khắc Giảng 

3 
Khoáng vật học và Địa hóa 

học 

Thạch luận các đá metacarbonat Tiền Cambri - 

Paleozoi sớm khu vực Kon Tum và khoáng sản 

liên quan 

Phạm Thị Vân Anh Lê Tiến Dũng  

4 
Khoáng vật học và Địa hóa 

học 

Đặc điểm địa hóa đất khu vực tả ngạn sông Hồng 

thuộc địa bàn Hà Nội 
Trần Thị Hồng Minh Nguyễn Khắc Giảng Nguyễn Thục Anh 

5 
Khoáng vật học và Địa hóa 

học 

Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới 

bờ Đèo Cả - Cam Ranh 
Phạm Hùng Thanh Trần Nghi Nguyễn Khắc Giảng 

6  Địa chất học 
Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực 

Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng 
Ngô Thị Kim Chi Hoàng Văn Long Mai Văn Lạc 

7 Địa chất học 

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho các di sản 

địa chất liên quan đến hoạt động phun trào bazan 

Neogen - Đệ tứ khu vực Tây Nguyên, Việt Nam 

Trương Quang Quý Hạ Văn Hải La Thế Phúc 

8 Địa chất học 

Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí 

trong Kainozoi vùng Đông Bắc vịnh Bắc Bộ Việt 

Nam 

Ngọ Văn Hưng Trần Thanh Hải Nguyễn Trọng Tín 

9 Địa chất học 

Đặc điểm cấu trúc - kiến tạo phần Tây Bắc bồn 

trũng Nông Sơn, Quảng Nam và sự tạo khoáng 

Urani trong cát kết 

Nguyễn Trường Giang Trần Thanh Hải Nguyễn Phương 

10 Địa chất học 
Đặc điểm phân bố và nguồn gốc trầm tích tầng mặt 

đới ven bờ từ cửa Bạch Đằng đến cửa Ba Lạt 
Bùi Văn Vượng Hoàng Văn Long Trần Đức Thạnh 

11 Địa chất học 
Đặc điểm kiến tạo khu vực Hòa An, Cao Bằng  và 

mối liên quan với khoáng hóa niken - đồng 
Vũ Mạnh Hào Ngô Xuân Thành Trần Văn Miến 

12 Địa chất học 

Đặc điểm kiến tạo hiện đại bồn trũng Kainozoi 

Quảng Nam (phần đất liền) và vai trò của nó đối 

với tai biến địa chất 

Nguyễn Quốc Hưng Ngô Xuân Thành Đặng Văn Bát 

13 Địa chất học 
Tiến hóa trầm tích Holocen đới bờ Nghệ An - Hà 

Tĩnh và tiềm năng sa khoáng đi kèm 
Trịnh Thanh Trung Hoàng Văn Long Vũ Trường Sơn 



14 Địa chất học 
Đặc điểm cấu trúc địa chất và ý nghĩa đối với dầu 

khí của khu vực trung tâm Bồn An Châu 
Nguyễn Văn Thắng Trần Thanh Hải Cù Minh Hoàng 

15 Địa chất học 
Đối sánh tiến hóa trầm tích khu vực cửa sông Bạch 

Đằng và cửa sông Hồng trong Holocen 
Trần Xuân Trường Hoàng Văn Long Đinh Xuân Thành 

16 Khai thác mỏ 
Nghiên cứu chế độ thoát khí metan khi khai thác 

xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 
Nguyễn Văn Thịnh Đặng Vũ Chí Lê Văn Thao 

17 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu quy luật xuất hiện áp lực ở khu khai 

thác tại các mỏ than hầm lò Quảng Ninh khi khai 

thác xuống sâu 

Phạm Ngọc Huynh Lê Như Hùng Trương Đức Dư 

18 Khai thác mỏ 

Tối ưu hóa một số tham số sơ đồ công nghệ cơ giới 

hóa khai thác vỉa than có chiều dày trung bình dốc 

thoải vùng  Quảng Ninh 

Ngô Thái Vinh Trần Văn Thanh Nguyễn Anh Tuấn 

10 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu quy luật thoát khí mê tan ở đường lò 

chuẩn bị đào trong than tại một số mỏ than hầm lò 

vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Hữu Hòa Đặng Vũ Chí  

20 Khai thác mỏ 
Nghiên cứu công nghệ khai thác phù hợp cho các 

mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam 
Lê Quí Thảo Bùi Xuân Nam Vũ Đình Hiếu 

21 Khai thác mỏ 
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả nổ mìn cho một số 

mỏ khai thác đá vôi sản xuất xi măng ở Việt Nam 
Nguyễn Văn Đức Lê Văn Quyển Phạm Văn Hòa 

22 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu hoàn thiện một số thông số công nghệ 

khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần than ở 

vỉa dày, dốc thoải và nghiêng tại các mỏ hầm lò 

vùng Quảng Ninh 

Nông Việt Hùng Đặng Vũ Chí Phùng Mạnh Đắc 

23 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu kỹ thuật đổ thải đất đá hợp lý nhằm 

đảm bảo độ ổn định bãi thải trong điều kiện mưa 

mùa nhiệt đới cho các mỏ than lộ thiên vùng Cẩm 

Phả - Quảng Ninh 

Nguyễn Tam Tính Bùi Xuân Nam Vũ Đình Hiếu 

24 Khai thác mỏ 
Tối ưu hoá chế độ làm việc của quạt gió chính ở mỏ 

than hầm lò vùng Quảng Ninh 
Nguyễn Cao Khải Trần Xuân Hà  

25 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu một số mô hình dự báo phục vụ công 

tác lập kế hoạch khai thác cho các mỏ than lộ thiên 

vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Nguyễn Hoàng Bùi Xuân Nam  

26 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên 

hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới 

mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ 

Nguyễn Tuấn Thành Trần Mạnh Xuân Lê Văn Quyển 

27 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu nguy cơ mất an 

toàn, vệ sinh lao động  tại các mỏ đá khu vực Bắc 

Trung Bộ 

Nguyễn Anh Thơ Vũ Đình Hiếu Mai Thế Toản 

28 Khai thác mỏ 
Xác định sức cản và mức độ dẫn gió của ống gió 

mềm phục vụ thông gió cục bộ ở các mỏ than hầm 
Đặng Phương Thảo Phùng Quốc Huy Nguyễn Phi Hùng 



lò vùng Quảng Ninh 

29 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu áp dụng công nghệ xây dựng trụ nhân 

tạo thay thế trụ than bảo vệ đường lò chuẩn bị 

trong quá trình khai thác tại các mỏ hầm lò vùng 

Quảng Ninh 

Đinh Văn Cường Trần Văn Thanh Nguyễn Anh Tuấn 

30 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn trong công 

tác nổ mìn cho các mỏ khai thác đá vôi của nước 

CHDCND Lào 

Phonepaserth 

SOUKHANOUVONG 
Bùi Xuân Nam Trần Quang Hiếu 

31 Khai thác mỏ 

Nghiên cứu xác định cấu trúc tổ chức sản xuất hợp 

lý nhằm nâng cao hiệu quả khai thác lò chợ cơ giới 

hóa tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Văn Dũng Trần Văn Thanh Nguyễn Phi Hùng 

32 Kỹ thuật tuyển khoáng 
Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng sa khoáng 

chứa titan trong tầng cát đỏ tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn T.Hồng Gấm Đào Duy Anh Nhữ Thị Kim Dung 

33 Kỹ thuật tuyển khoáng 

Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng graphit mỏ 

Bảo Hà, Lào Cai nhằm thu hồi tối đa graphit dạng 

vẩy 

Trần Thị Hiến Nguyễn Hoàng Sơn Đào Duy Anh 

34 Kỹ thuật tuyển khoáng 
Nghiên cứu công nghệ tuyển than và felspat cấp 

hạt thô trên thiết bị tuyển nổi dòng nước ngược 
Phạm Thị Nhung Nguyễn Hoàng Sơn  

35 Kỹ thuật tuyển khoáng 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tuyển nhằm thu hồi 

tối đa niken và đồng mỏ Quang Trung - Hà Trì, 

tỉnh Cao Bằng 

Đào Công Vũ Nhữ Thị Kim Dung  

36 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin 

học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng 

môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng  

Ninh 

Nguyễn T.Lệ Hằng Kiều Kim Trúc Vương Trọng Kha 

37 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu xây dựng mô hình biến động địa cơ 

khu vực lò chợ cơ giới khai thác vỉa dày ở một số 

mỏ than hầm lò Quảng Ninh 

Phạm Văn Chung Phùng Mạnh Đắc  

38 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu và bình 

sai hỗn hợp lưới tự do mặt đất - GPS ứng dụng 

trong điều kiện Việt Nam 

Lưu Anh Tuấn Hoàng Ngọc Hà Vương Trọng Kha 

39 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu phương pháp dự báo các đại lượng 

dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt phù hợp 

với điều kiện khai thác hầm lò ở Việt Nam 

Nguyễn Quốc Long Võ Chí Mỹ Vương Trọng Kha 

40 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu giải pháp xây dựng và khai thác cơ sở 

dữ liệu đất đai đa mục tiêu trong điều kiện Việt 

Nam 

Trần Đình Thành Trần Thùy Dương Đồng Bích Phương 

41 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu thuật toán lọc điểm xử lý số liệu 

LiDAR hợp lý để nâng cao độ chính xác lập mô 

hình số địa hình 

Cao Minh Thủy Nguyễn Trường Xuân  



42 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý đất đai bằng công nghệ WebGIS 
Đậu Thanh Bình Nguyễn Trường Xuân  

43 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu thuật toán và xây dựng chương trình 

xử lý số liệu GNSS dạng  INEX nhằm phát triển 

ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh ở Việt Nam 

Nguyễn Gia Trọng Đặng Nam Chinh  

44 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ 

bụi trong không khí đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh 

vệ tinh 

Nguyễn Như Hùng Trần Vân Anh Phạm Quang Vinh 

45 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu quy luật biến đổi vận tốc âm và hoàn 

thiện quy trình lấy mẫu xác định vận tốc âm trong 

môi trường nước biển khu vực vịnh Bắc Bộ Việt 

Nam phục vụ khai thác hiệu quả các thiết bị thủy 

âm 

Nguyễn Văn Cương Đặng Nam Chinh  

46 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 

phục vụ quy hoạch đô thị 
Vũ Long Trần Đình Trí Phạm Trọng Mạnh 

47 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa không gian 

trong phân vùng nguy cơ và cảnh báo lũ lưu vực 

sông Lam 

Đặng Tuyết Minh Vũ Anh Tuân Phạm Công Khải 

48 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định 

hướng đường hầm trong thi công xây dựng các 

công trình ngầm ở Việt nam 

Diêm Công Huy Trần Viết Tuấn Nguyễn Quang Thắng 

49 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ giám sát 

môi trường nước mặt khu vực Hà Nội từ dữ liệu 

ảnh vệ tinh VNREDSat 

Đinh Thị Thu Hiền Trần Xuân Trường Nguyễn Thị Mai Dung 

50 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển 

vị công trình cầu trong điều kiện Việt Nam 
Nguyễn Thùy Linh Trần KHánh Hồ Thị Lan Hương 

51 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả 

công tác trắc địa trong thi công công trình nhà siêu 

cao tầng ở Việt Nam 

Diêm Công Trang Trần Viết Tuấn Nguyễn Quang Thắng 

52 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý số 

liệu quan trắc độ lún tuyến đập công trình thủy 

điện 

Nguyễn Thị Kim Thanh Trần Khánh Lê Đức Tình 

53 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Ứng dụng lý thuyết bình sai hỗn hợp và phân tích 

lưới không gian phục vụ theo dõi dịch chuyển địa 

động học và quan trắc biến dạng trong điều kiện 

Việt Nam 

Phạm Thanh Thạo Hoàng Ngọc Hà Dương Thành Trung 

54 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Ứng dụng công nghệ GPS động và máy bay không 

người lái thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn trong 

điều kiện Việt Nam 

Hoàng Thị Thủy Hoàng Ngọc Hà Dương Thành Trung 

55 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của mô hình số Ng.Thị Thu Hương Nguyễn Quang Minh  



độ cao dạng grid bằng mạng neuron Hopfield 

56 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật ứng dụng hệ thống 

máy chụp ảnh số đặt trên máy bay không người lái 

trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ  lớn ở Việt 

Nam 

Nguyễn Tuấn Anh Phan Văn Lộc Trần Đình Trí 

57 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Mô hình hóa sự biến đổi các lớp phủ bề mặt do lũ 

lụt ở đồng bằng sông Cửu Long bằng tư liệu viễn 

thám và GIS 

Nguyễn Văn Khánh Trần Xuân Trường Vũ Xuân Cường 

58 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo trong 

dự báo phân vùng lũ quét ở Việt Nam 
Ngô T. Phương Thảo Nguyễn Quang Khánh Bùi Tiến Diệu 

59 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu đánh giá chất lượng ảnh viễn thám 

quang học của Việt Nam 
Nguyễn Minh Ngọc Trần Vân Anh Nguyễn Xuân Lâm 

60 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu xây dựng lý thuyết bình sai lưới không 

gian kết hợp trị đo mặt đất - vệ tinh trong thi công 

xây dựng công trình 

Vũ Thái Hà Hoàng Ngọc Hà Nguyễn Quang Thắng 

61 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát sự bốc - 

thoát hơi nước của lớp phủ rừng khu vực Tây Bắc 

Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh 

Lê Hùng Chiến Trần Xuân Trường Doãn Hà Phong 

62 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu mô hình đánh giá chất lượng xây dựng 

lưới khống chế đường chuyền trong trắc địa ứng 

dụng 

Lê Ngọc Giang Trương Quang Hiếu  

63 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố ảo phục 

vụ công tác quy hoạch đô thị 
Mai Văn Sỹ Nguyễn Trường Xuân  

64 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu phương pháp xử lý dữ liệu không gian 

địa lý lớn trong GIS 
Trần Mai Hương Nguyễn Trường Xuân Nguyễn Thị Mai Dung 

65 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu công nghệ viễn thám và GIS trong 

giám sát và dự báo sự biến động bề mặt không 

thấm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

Phạm Văn Tùng Nguyễn Văn Trung Vũ Xuân Cường 

66 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Xây dựng mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng từ 

dữ liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý 
Đoàn Thị Nam Phương Nguyễn Văn Trung Bùi Tiếu Diệu 

67 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu công nghệ quét laser 3 chiều mặt đất 

trong lĩnh vực địa hình và phi địa hình ở Việt Nam 
Ngô Sỹ Cường Trần Xuân Trường  

68 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu phương pháp bình sai kết hợp lưới mặt 

đất và GPS trong mô hình không gian để quan trắc 

biến dạng địa động học vùng than Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Mai Anh Hoàng NGọc Hà Đặng Nâm Chinh 

69 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu xác định dị thường độ cao trên cơ sở 

kết hợp các dữ liệu mặt đất và vệ tinh, áp dụng cho 

khu vực miền Trung Việt Nam 

Nguyễn Thành Lê Nguyễn Văn Sáng Bùi Tiến Diệu 

70 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ 

Radar xuyên đất GP  trong dò tìm và đo vẽ thành 
Phạm Trần Kiên Trần Viết Tuấn  



lập bản đồ công trình ngầm đô thị ở Việt Nam 

71 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS động thời 

gian thực trong công tác thủy đạc phục vụ đảm bảo 

an toàn hàng hải trong điều kiện Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồng Đặng Nam Chinh Trần Khánh Toàn 

72 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác xác 

định dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ 

tinh trên vùng biển vịnh Bắc Bộ - Việt Nam 

Phạm Văn Tuyên Nguyễn Văn Sáng Vũ Văn Trí 

73 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với 

dữ liệu trắc địa, hải văn đảm bảo định vị, dẫn 

đường cho tàu ngầm trong vùng biển Việt Nam 

Khương Văn Long Dương Vân Phong Nguyễn Đình Thành 

74 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu giải pháp công nghệ hiện đại để xác 

định độ cao hạng IV ở khu vực Đông Bắc Việt 

Nam 

Phạm Thị Thanh Duqoqng Vân Phong Nguyễn Duy Đô 

75 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

quan trắc dịch chuyển bề mặt đất và trượt lở tại khu 

vực xây dựng các công trình kỹ thuật 

Bùi Văn Khánh Trần Khánh Nguyễn Việt Hà 

76 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác định 

vị từ mạng lưới các trạm CORS cho khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ 

Lã Văn Hiếu Nguyễn Quang Khánh Hoàng Xuân Thành 

77 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình TIN để xử lý kết 

hợp dữ liệu địa hình và địa chính trong quản lý đô 

thị 

Lê Quang Hùng Trần Thùy Dương Nguyễn Thế Công 

78 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong hỗ trợ 

cảnh báo bệnh hô hấp do thay đổi một số yếu tố 

môi trường trợ giúp chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Trần Thị Tuyết Vinh Đỗ Thị Phương Thảo Trần Quỳnh An 

79 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

Nghiên cứu cơ sở khoa học mô hình hóa khoảng 

cách hiệu dụng phục vụ tìm kiếm và cứu hộ khu 

vực biển Vịnh Bắc Bộ 

Nguyễn Quang Minh Nguyễn Văn Trung Bùi Tiến Diệu 

80 Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến tuổi 

thọ của răng cắt trên tang máy khấu dùng trong 

khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh 

Phạm Văn Tiến Đinh Văn Chiến Triệu Hùng Trường 

81 Kỹ thuật cơ khí động lực 
Nghiên cứu vận tải vật liệu chèn lò bằng thủy lực ở 

mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 
Nguyễn Duy Chỉnh Nguyễn Văn Kháng Phạm Đức Thiên 

82 Kỹ thuật cơ khí động lực 
Nghiên cứu xác định một số thông số hợp lý của 

băng tải ống trong vận chuyển than ở Việt Nam 
Hứa Ngọc Sơn Nguyễn Văn Kháng Nguyễn Văn Xô 

83 Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nghiên cứu, lựa chọn một số thông số hợp lý của 

giàn chống tự hành dùng trong khai thác than hầm 

lò có chiều dày vỉa trung bình, góc dốc đến 30
0
 

vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Chân Phương Đinh Văn Chiến Nguyễn Văn Xô 

84 Kỹ thuật dầu khí Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm ép luân Trịnh Việt Thắng Cao Ngọc Lâm Phùng Đình Thực 



phiên nước - khí hydrocacbon nhằm nâng cao hệ 

số thu hồi dầu tại tầng Miocen bể Cửu Long 

85 Kỹ thuật dầu khí 

Nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác dầu khí 

trong môi trường hai độ rỗng áp dụng cho đối 

tượng móng bể Cửu Long 

Nguyễn Hoàng Đức Lê Xuân Lân Nguyễn Thế Vinh 

86 Kỹ thuật dầu khí 

Nghiên cứu khả năng gia tăng thu hồi dầu tầng 

Mioxen dưới mỏ Tê Giác Trắng bằng phương pháp 

hoạt chất bề mặt 

Lê Vũ Quân Cao Ngọc Lâm Phan Ngọc Trung 

84 Kỹ thuật dầu khí 

Nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả 

của đường ống thu gom dầu trong điều kiện suy 

giảm sản lượng mỏ Bạch Hổ 

Nguyễn Hoài Vũ Trần Xuân Đào Nguyễn Thế Vinh 

88 Kỹ thuật dầu khí 

Nghiên cứu xử lý dầu nhiều paraffin mỏ Rồng và 

Bạch Hổ bằng phương pháp nhiệt - hóa để nâng 

cao hiệu quả thu gom 

Phan Đức Tuấn Trần ĐÌnh Kiên Nguyễn Thúc Kháng 

89 Kỹ thuật dầu khí 

Nâng cao hiệu quả công nghệ khoan tuần hoàn 

nghịch cho các giếng khai thác nước ngầm trong 

địa tầng trầm tích bờ rời vùng Nhơn Trạch, Đồng 

Nai 

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Thế Vinh Nguyễn Xuân Thảo 

90 Kỹ thuật địa chất 

Nghiên cứu cơ chế dịch chuyển Arsenic từ tầng 

chứa nước Holocene vào tầng chứa nước 

Pleistocene. Lấy ví dụ vùng Thạch Thất - Đan 

Phượng - Hà Nội 

Trần Vũ Long Phạm Quý Nhân Flemming Larsen 

91 Kỹ thuật địa chất 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa khai thác nước trong 

tầng Pleistocen và sự sụt lún mặt đất vùng Hà Nội 
Phạm Hoàng Anh Nguyễn Văn Hoàng Dương Thị ThanhThủy 

92 Kỹ thuật địa chất 

Xác định vai trò của sông Hồng và đá gốc đối với 

lượng bổ cập cho nước dưới đất trong trầm tích Đệ 

Tứ phần tây nam thành phố Hà Nội 

Triệu Đức Huy Nguyễn Văn Lâm Tống Ngọc Thanh 

93 Kỹ thuật địa chất 
Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn các thành 

tạo carbonat lưu vực sông Cầu 
Phạm Bá Quyền Dương Thị Thanh Thủy Tống Ngọc Thanh 

94 Kỹ thuật địa chất 
Nghiên cứu cân bằng tài nguyên nước lưu vực 

sông Nhuệ - sông Đáy 
Tống Thanh Tùng Nguyễn Thị Thanh Thủy Hyongki Lee 

95 Kỹ thuật địa chất 
Đánh giá tiềm năng thấm chứa dầu khí trầm tích 

điện trở thấp lô 1  - 1 bể Cửu Long 
Bùi Hữu Phước Lê Hải An Hoàng Văn Quý 

96 Kỹ thuật địa chất 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình địa chất 

và tuổi trầm tích Đệ tứ đến nồng độ Asen trong 
nước dưới đất vùng đồng bằng Sông Hồng 

Đặng Trần Trung Phạm Quý Nhân Ngyễn Thị ThanhThủy 

97 Kỹ thuật địa chất 
Đặc điểm quặng hóa vàng trong thành tạo phun 

trào rìa Tây Nam cấu trúc Bù Khạng 
Đồng Văn Giáp Nguyễn Quang Luật Nguyễn Văn Nguyên 

98 Kỹ thuật địa chất 
Đặc điểm quặng hóa đồng khu vực Nậm Tia, Sìn 

Hồ, Lai Châu 
Nguyễn Tâm Trần Bỉnh Chư Trần Ngọc Thái 



99 Kỹ thuật địa chất 
Đặc điểm quặng hóa đồng trong các thành tạo trầm 

tích vùng Biển Động - Quý Sơn 
Lê Thị Thu Đỗ Văn Nhuận Trần Ngọc Thái 

100 Kỹ thuật địa chất 
Đặc điểm các đá phun trào basalt Đệ tứ miền Đông 

Nam Bộ và định hướng sử dụng 
Thiềm Quốc Tuấn Đỗ Văn NHuận Trần Bỉnh Chư 

101 Kỹ thuật địa chất 

Đặc điểm quặng hóa và định hướng công tác tìm 

kiếm thăm dò vàng gốc vùng Attapeu nước 

CHDCND Lào 

Houmphavanh 

PHATTHANA 
Nguyễn Phương Nguyễn Tiến Dũng 

102 Kỹ thuật địa chất 

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp toán - địa 

chất đánh giá độ tin cậy của công tác thăm dò mỏ 

đồng Sin Quyền 

Nguyễn Chí Công Trương Xuân Luận Nguyễn Tiến Dũng 

103 Kỹ thuật địa chất 

Nghiên cứu đặc điểm địa chất và dự báo phân bố 

độ rỗng của trầm tích carbonat trong cấu tạo CRV 

ở phần Nam bể Sông Hồng 

Nguyễn Xuân Phong Lê Hải An Hoàng Ngọc Đang 

104 Kỹ thuật địa chất 
Đặc điểm quặng hóa và đánh giá tài nguyên quặng 

thiếc - volfram khu vực Lâm Đồng -Khánh Hòa 
Đỗ Văn Định Nguyễn Phương Lương Quang Khang 

105 Kỹ thuật địa chất 
Đặc điểm quặng hóa Liti vùng Đức Phổ - Sa 

Huỳnh 
Dương Ngọc Tình Nguyễn Quang Luật Đỗ Văn Nhuận 

106 Kỹ thuật địa chất 

Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình toán - địa 

chất đánh giá mức độ tin cậy của công tác thăm dò 

than khu mỏ Khe Chàm, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Phạm Tuấn Anh Trương Xuân Luận Nguyễn Phương 

107 Kỹ thuật địa chất 

Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng công 

tác tìm kiếm, thăm dò than dưới mức -300m dải 

than Hòn Gai - Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Nguyễn Hoàng Huân Nguyễn Tiến Dũng Trần Văn Miến 

108 Kỹ thuật địa chất 

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp thăm dò và 

đánh giá tài nguyên urani trong cát kết bồn trũng 

Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 

Trần Lê Châu Nguyễn Văn Lâm Bùi Tất Hợp 

109 Kỹ thuật địa chất 

Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp địa tin 

học đánh giá tính biến đổi các vỉa than khu mỏ 

Ngã Hai, Quảng Ninh 

Đinh Bá Tuấn Trương Xuân Luận Lương Quang Khang 

110 Kỹ thuật địa chất 
Tiến hóa trầm tích Đệ tứ đới bờ Đèo Ngang - Đèo 

Hải Vân và khoáng sản liên quan 
Đào Bùi Din Trần Nghi Nguyễn Quang Luật 

111 Kỹ thuật địa chất 

Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng công 

tác thăm dò phục vụ khai thác than phần đất liền 

khu vực Khoái Châu - Tiền Hải 

Trần Đại Dũng Nguyễn Văn Lâm Trần Văn Miến 

112 Kỹ thuật địa chất 
Thạch luận các thành tạo granitoid phức hệ Mường 

Lát thuộc đới Tây Bắc Bộ và khoáng hóa liên quan 
Trần Văn Thành Phạm Trung Hiếu Đỗ Văn Nhuận 

113 Kỹ thuật địa chất 
Đặc điểm sinh khoáng nội sinh vùng Đồng Văn 

thuộc đới cấu trúc Sông Hiến 
Hoàng Văn Dũng Nguyễn Quang Luật Bùi Hoàng Bắc 

114 Kỹ thuật địa vật lý Nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa chất công trình Vũ Bá Dũng Mai Thanh Tân Vũ Trường Sơn 



trầm tích Pleistocen trên - Holocen vùng biển nông 

ven bờ Vũng Tàu - Tiền Giang trên cơ sở tài liệu 

địa chấn nông phân giải cao 

115 Kỹ thuật địa vật lý 
Mối quan hệ giữa động đất và đứt gẫy hoạt động khu 

vực Điện Biên - Sơn La và lân cận 
Đinh Quốc Văn Phạm Đình Nguyên Ngô Xuân Thành 

116 Kỹ thuật địa vật lý 

Nghiên cứu cơ chế phát tán phóng xạ làm biến đổi 

môi trường do hoạt động thăm dò, khai thác quặng 

đất hiếm chứa phóng xạ vùng Phong Thổ - Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu 

Nguyễn Thái Sơn Lê KHánh Phồn Nguyễn Văn Lâm 

117 Kỹ thuật địa vật lý Đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông Vũ Thị Hoãn Ngô Thị Lư Phan Thiên Hương 

118 Kỹ thuật địa vật lý 
Đặc tính tầng chứa đá cacbonat tuổi Miocen trung 

mỏ Cá Rồng Đỏ 
Nguyễn Trung Dũng Lê Hải An  

119 Kỹ thuật địa vật lý 

Luận chứng hiệu quả của phương pháp phân cực 

kích thích dòng xoay chiều. Áp dụng để đánh giá, 

thăm dò khoáng sản quặng kim loại vùng Tây Bắc 

Việt Nam 

Nguyễn Tiên Phong Nguyễn Trọng Nga Trần Bình Trọng 

120 Kỹ thuật điện 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng điện 

năng của lưới điện phân phối có kết nối nguồn điện 

gió sử dụng máy điện không đồng bộ 

Nguyễn Công Cường Nguyễn Anh Nghĩa Trịnh Trọng Chưởng 

121 Kỹ thuật điện 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp 

điện khi xảy ra chạm đất một pha ở các mạng điện 

6 kV mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh 

Trần Quốc Hoàn Nguyễn Anh Nghĩa  

122 Kỹ thuật điện 

Nghiên cứu quá trình quá độ trong nguồn điện sử 

dụng năng lượng mặt trời kết nối lưới phân phối khi 

xảy ra sự cố ngắn mạch trong lưới và đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng điện áp 

Nguyễn Đức Minh Bùi Đình Thanh Trịnh Trọng Chưởng 

123 Kỹ thuật điện 

Nghiên cứu xây dựng mô hình kiểm tra thường 

xuyên các thông số cách điện của mạng điện 6 kV 

để nâng cao hiệu quả bảo vệ chạm đất một pha ở 

các mỏ than vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Bích Hậu Nguyễn Anh Nghĩa Đỗ Như Ý 

124 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi tháp ổn 

định condensat trong công nghiệp dầu khí có tính 

đến tính phi tuyến 

Mai Văn Thu Nguyễn Chí Tình Cao Tiến Huỳnh 

125 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển thích 

nghi bền vững cho kho chứa LPG và LNG 
Nguyễn Công Long Nguyễn Đức Khoát  

126 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Xây dựng hệ thống tự động thu thập một số dữ liệu 

môi trường vùng ven biển Hải Phòng 
Đặng Ngọc Thơm Phan Minh Tạo Lê Công Thành 

127 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Nghiên cứu xây dựng phương pháp sao truyền 

chuẩn công suất xoay chiều từ công suất một chiều 
Nguyễn Anh Sơn Khổng Cao Phong Vũ Khánh Xuân 

128 Kỹ thuật điều khiển và tự Nghiên cứu thiết kế bộ xử lý tín hiệu số 16 bit Nguyễn Trung Trực Nguyễn Đức Khoát  



động hóa chuyên dụng trên cơ sở công nghệ FPGA cho một 

số thiết bị kỹ thuật trong ngành công an 

129 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Xây dựng hệ thống tự động hóa thông gió mỏ than 

hầm lò để đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng 
Võ Thị Cẩm Thủy Nguyễn Chí Tình Phạm Công Hòa 

130 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển  giám 

sát dữ liệu một số quá trình công nghệ của mỏ than 

hầm lò vùng Quảng Ninh 

Vũ Thế Nam Phan Minh Tạo Đào Văn Tân 

131 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Nghiên cứu điều khiển tối ưu các thông số chế độ 

khoan để giảm độ rung cho máy khoan xoay cầu 

trong công nghiệp khai thác mỏ 

Lê Ngọc Dùng Đặng Văn Chí Phạm Công Hòa 

132 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều khiển truyền 

động chính cho máy xúc điện trong công nghiệp 

khai thác mỏ 

Lưu Hồng Quân Khổng Cao Phong Nguyễn Hoàng Vân 

133 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển hiện đại nhằm 

nâng cao hiệu quả nổ mìn tại các mỏ lộ thiên ở 

Việt Nam 

Đào Hiếu Đặng Văn Chí Phạm Công Hòa 

134 Quản lý kinh tế 
Xây dựng mô hình quản lý tài chính trong các 

trường đại học, cao đẳng công lập ở Việt Nam 
Hoàng Thị Nguyên Đặng Huy Thái Nguyễn Duy Lạc 

135 Quản lý kinh tế 

Nghiên cứu giải pháp đổi mới quản lý giáo dục đại 

học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế - Áp dụng cho 

Trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 

Hồ Viết Thịnh Đỗ Hữu Tùng  

136 Quản lý kinh tế 
Nghiên cứu giải pháp thu hút vốn đầu tư Nhật Bản 

vào tỉnh Quảng Ninh 
Lê Hùng Sơn Nhâm Văn Toán  

137 Quản lý kinh tế 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử 

dụng thiết bị chống trong trong khai thác than hầm 

lò vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Tiến Chỉnh Nguyễn Thị BíchNgọc 

138 Quản lý kinh tế 

Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả đổi 

mới công nghệ, áp dụng cho công nghệ vận tải ở 

các doanh nghiệp khai thác than vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Mơ Ngô Thế Bính Nguyễn Tiến Chỉnh 

139 Quản lý kinh tế 

Nghiên cứu giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 

Phạm Minh Nghĩa Nguyễn Đức Thành  

140 Quản lý kinh tế 

Hoàn thiện chiến lược phát triển khâu lọc hóa dầu 

của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, 
tầm nhìn đến 2035 

Phạm Văn Chất Nhâm Văn Toán Nguyễn Xuân Thắng 

141 Quản lý kinh tế 

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ 

bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy lọc hóa dầu tại 

Việt Nam cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Phạm Văn Hùng Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Xuân Thắng 

142 Quản lý kinh tế Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Vũ Đức Minh Bùi Thị Thu Thủy Nguyễn Cảnh Nam 
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         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                                                                                                                                   THÔNG BÁO  

                       Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018 

C. Công khai môn học của từng khóa, chuyên ngành - Trình độ đào tạo thạc sĩ   

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

tín chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

MÔN HỌC CHUNG 

 

Triết học 

Cung cấp cho học viên những nội dung cơ bản về lịch sử 

triết học, triết học Mác - Lê nin, luận chứng về sự vận 

dụng sáng tạo triết học Mác - Lê nin vào thực tiễn cách 

mạng Việt Nam, trang bị phương pháp luận để học viên 

từ đó có thể nhận thức và vận dụng triết học vào hoạt 

động nhận thức, thực tiễn, đánh giá quá trình đổi mới ở 

Việt Nam 

3 Học kỳ 1 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

I – NGÀNH BẢN ĐỒ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

1 
Bản đồ học hiện đại và mô hình 

hoá bản đồ 

Nâng cao kiến thức của học viên về những thay đổi và 

phát triển của bản đồ học hiện đại. Hiểu biết về mối liên 

kết và xâm nhập của khoa học bản đồ vào các ngành 

khoa học liên quan cũng như các ứng dụng mới của bản 

đồ học.  

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

2 
Công nghệ mới trong thiết kế 

và thành lập bản đồ 

Nâng cao kiến thức của học viên về các loại hình bản đồ 

mới các kỹ thuật và công nghệ thành lập bản đồ mới phù 

hợp với  những xu hướng phát triển của các công nghệ 

hiện đại 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

3 Công nghệ viễn thám 

  Học viên nắm được tổng quan về viễn thám vệ tinh, hiểu 

rõ về lý thuyết phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên, 

phải nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật xử lý 

ảnh số viễn , phải nắm được các kiến thức cơ bản về khả 

năng ứng dụng của viễn thám trong khoa học trái đất 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

4 Công nghệ mới trong đo ảnh 

Trang bị cho học viên các kiến thức về đo ảnh giải tích, 

đo ảnh số, về công nghệ đo vẽ ảnh giải tích và ảnh số; 

Các kiến thức về ứng dụng đo ảnh giải tích, đo ảnh số 

trong đo vẽ địa hình và phi địa hình 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

5 Công nghệ GIS Giúp cho học viên hiểu được sâu hơn về quản lý cơ sở 3 Học kỳ 1  Điểm chuyên cần: 10% 



dữ liệu, các kiến thức về mô hình số địa hình và phân 

tích không gian nâng cao trong GIS. Học viên có khả 

năng làm một dự án phân tích cho một mục đích cụ thể 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

6 
Công nghệ cung cấp dịch vụ 

dựa trên vị trí địa lý  

Các kiến thức về công nghệ cung cấp dịch vụ dựa trên vị 

trí – LBS, cơ sở lý thuyết trong thiết kế hệ thống Mobile 

GIS và các nội dung cơ sở dữ liệu của nó cũng như một 

số dịch vụ ứng dụng cơ bản trong Moble GIS 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

7 Toán bản đồ nâng cao 

Nâng cao kiến thức của học viên về các loại lưới chiếu 

bản đồ, ứng dụng công nghệ tin học trong toán bản đồ 

phù hợp với  những xu hướng phát triển của các công 

nghệ hiện đại 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

8 
Thành lập và sử dụng bản đồ 

trong lĩnh vực môi trường 

Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về môi trường, 

có khả năng phân tích sử dụng và thành lập các bản đồ 

môi trường 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

9 
Thành lập và sử dụng bản đồ 

trong du lịch 

Nâng cao kiến thức của học viên về thiết kế bản đồ 

chuyên đề đặc biệt chuyên sâu vào thể loại bản đồ hỗ trợ 

công tác quản lý, quảng bá tài nguyên du lịch,... 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

10 Bản đồ và Atlas điện tử 

Nâng cao kiến thức của học viên về các tập bản đồ và 

atlas điện tử nói riêng và khả năng thiết kế xây dựng các 

tập bản đồ và atlas điện tử 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

11 Công nghệ mới trong in bản đồ  

Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về in Bản đồ, có 

khả năng xây dựng chế bản in theo chuẩn cơ sở dữ liệu 

và theo công nghệ in hiện thời 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

12 
Nghiên cứu đại dương bằng các 

phương pháp trắc địa 

Giúp cho học viên nắm được những khái niệm cơ bản về 

hải dương học; đặc điểm địa hình đáy biển và đại dương; 

tính chất của nước biển; thủy triều và sự dâng lên của 

mặt nước biển; Ngoài ra, giáo trình giúp học viên tiếp 

cận với những thiết bị đo đạc biển; nắm được các 

phương pháp đo cũng như các quy trình đo và xử lý số 

liệu công tác đo đạc biển 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

13 Mỹ thuật bản đồ 

Học viên nắm được những kiến thức chuyên môn có liên 

quan đến mỹ thuật bản đồ và các kỹ thuật biểu thị nội 

dung bản đồ, những kiến thức chuyên môn về công tác 

trình bày và thiết kế các đối tượng bản đồ phù hợp với 

các dạng bản đồ khác nhau 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

14 Bản đồ điện toán   Nâng cao trình độ khoa học và công nghệ mới trong lĩnh     2 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



vực bản đồ học có sự trợ giúp của máy tính 

- Kiến thức về cơ sở khoa học thành lập bản đồ điện toán 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

15 
Ứng dụng GPS trong thành lập, 

hiện chỉnh và sử dụng bản đồ 

Cung cấp cho học viên những kiến thức lý thuyết và 

công nghệ GPS để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn 

sản xuất, nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở các kiến thức 

được cung cấp, học viên tiếp tục nghiên nâng cao để có 

thể phát triển ứng dụng có hiệu quả công nghệ GPS 

(GNSS) trong công tác thành lập, hiện chỉnh và sử dụng 

bản đồ 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

16 
Ứng dụng GIS thành lập bản 

đồ tai biến thiên nhiên 

Khái niệm về tai biến thiên nhiên; phân loại các dạng tai 

biến thiên nhiên chính, bản chất và nguyên nhân hình 

thành. Ứng dụng công nghệ GIS thành lập các bản đồ tai 

biến thiên nhiên phục vụ cho công tác quản lý, phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên tai 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

17 GIS ứng dụng 

Những kiến thức tổng quan về GIS ứng dụng; các vấn đề 

trong lựa chọn sử dụng GIS; những lĩnh vực có khả năng 

ứng dụng GIS trong đời sống; và cung cấp sự nhìn nhận 

phán đoán về sự phát triển của ứng dụng GIS trong 

tương lai 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

18 
Phương pháp nghiên cứu bằng 

bản đồ 

Nâng cao kiến thức của học viên về các phương pháp 

khai thác, biến đổi các thông tin trên các bản đồ và các 

phương pháp phân tích chúng để nghiên cứu các hiện 

tượng tự nhiên và kinh tế xã hội nhằm đưa ra những kết 

quả theo mục đích đặt ra, phục vụ các hoạt động nghiên 

cứu khoa học và thực tiễn. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

19 Tính toán bình sai trắc địa 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức mở rộng và 

nâng cao trong lĩnh vực tính toán bình sai trắc địa và 

xây dựng cơ sở dữ liệu  

- Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các vấn 

đề khoa học công nghệ thông tin ứng dụng trong tính 

toán bình sai. 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

20 
Ứng dụng công nghệ GNSS 

trong đo ảnh 

Trang bị cho học viên biết nắm bắt được những kiến 

thức cơ bản về hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS 

trong việc thiết lập mạng lưới trạm tham chiếu hoạt động liên 

tục CORS phục vụ cho các công tác đo đạc thu thập số liệu 

thực địa. Cung cấp cho học viên những kiến thức mới 

nâng cao về công nghệ GNSS và những ứng dụng tiêu 

biểu của GNSS trong đo ảnh 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

21 Kỹ thuật LIDAR Trang bÞ cho häc viªn cã kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ Lidar 2 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



®Ó cã thÓ khai th¸c øng dông trong c¸c lÜnh vùc thµnh lËp 

b¶n ®å ®Þa h×nh, b¶n ®å chuyªn ®ề, lËp c¬ së d÷ liÖu cho 

GIS vµ khai th¸c øng dông trong c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu 

tµi nguyªn vµ m«i trêng kh¸c… 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

22 Lý thuyết khớp ảnh  

Giới thiệu cho học viên các khái niệm, cơ sở toán học và 

các phương pháp khớp ảnh, tức là tìm điểm ảnh (pixel) 

cùng tên trong cặp ảnh lập thể theo công nghệ xử lý ảnh 

số tự động 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

23 Viễn thám Radar và ứng dụng 

Cung cấp cho học viên kiến thức về cơ sở viễn thám 

Radar, các phương pháp xử lý ảnh vệ tinh Radar trong 

một số ứng dụng 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

24 Mô hình số độ cao 

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về 

mô hình số độ cao như: các phương pháp xây dựng mô 

hình số độ cao, bản chất toán học của mô hình số độ cao, 

nghiên cứu về độ chính xác và các ứng dụng của mô 

hình số độ cao… đây là một sản phẩm không thể thiếu 

trong quy trình công nghệ đo vẽ thành lập bản đồ nói 

chung và các nhu cầu ứng dụng thực tiễn nói riêng 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

25 
Ứng dụng viễn thám và GIS 

trong thành lập bản đồ 

Giới thiệu khả năng thông tin của tư liệu viễn thám và  

tư liệu Hệ thông tin địa lý (HTTĐL) cũng như khả năng 

ứng dụng viễn thám và HTTĐL trong công tác bản đồ 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

26 Tự động hóa trong đo ảnh 

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về lý 

thuyết và thực tiễn của đo ảnh hiện đại đó là tự động hóa 

đo ảnh. Công nghệ mang tính thời sự và có tiềm năng 

cho tương lai trong lĩnh vực đo đạc bản đồ bằng ảnh 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

27 Viễn thám hồng ngoại nhiệt 

Giới thiệu những nội dung cơ bản về viễn thám hồng 

ngoại nhiệt: khái niệm viễn thám hồng ngoại nhiệt; 

nguyên lý cơ bản của viễn thám hồng ngoại nhiệt; xử lý 

ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt; ứng dụng của viễn thám 

hồng ngoại nhiệt 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

II – NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ 

1 Định vị không gian 

Hiểu và vận dụng được những kiến thức của định vị 

không gian để giải quyết các bài toán khoa học, kỹ thuật 

về lĩnh vực Trắc địa cao cấp của Việt Nam và ý thức 

được vị trí, ý nghĩa của các phương pháp định vị không 

gian trong trắc địa nói riêng và trong khoa học kỹ thuật 

nói chung 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



2 Tính toán bình sai trắc địa 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức mở rộng và 

nâng cao trong lĩnh vực tính toán bình sai trắc địa và xây 

dựng cơ sở dữ liệu  

- Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các vấn đề 

khoa học công nghệ thông tin ứng dụng trong tính toán 

bình sai. 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

3 
Ứng dụng công nghệ mới trong 

trắc địa công trình 

Ứng dụng thiết bị đo đạc điện tử. Ứng dụng thiết bị cảm 

ứng. Ứng dụng công nghệ định vị. Ứng dụng công nghệ 

thông tin 
3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

4 
Các phương pháp trắc địa bản 

đồ trong quản lý đất đai 

- Tổng hợp yêu cầu của công tác quản lý đất đai đối với 

trắc địa bản đồ, quy hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu địa 

chính và hệ thống thông tin đất đai. 

- Ứng dụng kỹ thuật trắc địa bản đồ và công nghệ thông 

tin trong quản lý đất đai 

- Thành lập, xây dựng, quản lý một hệ thống thông tin 

đất đai 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

5 

Các phương pháp trắc địa bản 

đồ trong nghiên cứu tài nguyên 

môi trường 

Sau khi học học phần này, các học viên nắm vững những 

kiến thức cơ bản về khả năng ứng dụng các phương pháp 

trắc địa-bản đồ hiện đại ttrong các nội dung nghiên cứu 

tài nguyên và môi trường. Học viên biết lựa chọn và ứng 

dụng các phương pháp trắc địa-bản đồ thích hợp trong 

nghiên cứu các  đối tượng nghiên cứu tài nguyên và môi 

trường. 

Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các vấn đề 

khoa học trắc địa-bản đồ trong nghiên cứu tài nguyên và 

môi trường 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

6 

Nghiên cứu biến dạng công 

trình bằng phương pháp trắc 

địa 

Cung cÊp cho häc viªn c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ: 
- Ph¬ng ph¸p quan tr¾c chuyÓn dÞch biÕn d¹ng c«ng 
tr×nh. 
- Ph¬ng ph¸p xö lý sè liÖu quan tr¾c chuyÓn dÞch biÕn 
d¹ng c«ng tr×nh. 
- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ dù b¸o chuyÓn dÞch biÕn 
d¹ng c«ng tr×nh 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

7 
Thiết kế tối ưu lưới trắc địa 

công trình 

Cung cÊp cho häc viªn: 
- KiÕn thøc tæng quan vÒ líi khèng chÕ T§CT vµ yªu 
cÇu cña c«ng t¸c thiÕt kÕ líi. 
- ThiÕt kÕ líi T§CT theo ph¬ng ph¸p truyÒn thèng. 
- Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña lÝ thuyÕt thiÕt kÕ tèi u vµ 
øng dông trong thiÕt kÕ líi T§CT theo ph¬ng ph¸p tèi 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



u ho¸. 

8 Trắc địa công trình biển 

Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Þnh vÞ trong kh¶o s¸t vµ thi 
c«ng c«ng tr×nh biÓn; c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong kh¶o s¸t 
thiÕt kÕ c¸c d¹ng c«ng tr×nh biÓn, trong thi c«ng vµ quan 
tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh c¶ng, trong th¨m dß vµ khai 
th¸c dÇu khÝ, trong thi c«ng l¾p ®Æt c¸c tuyÕn ®êng èng 
dÉn dÇu khÝ vµ tuyÕn c¸p ngÇm 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

9 
Tư vấn giám sát trắc địa trong 

xây dựng 

Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n c¸c kiến thức c¬ b¶n về b¶n vÏ x©y 

dùng. C¬ së vµ c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh c¸c h¹n sai cho 
phÐp trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Ph¬ng ph¸p vµ 
thiÕt bÞ ®o ®¹c kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 
trong qu¸ tr×nh thi c«ng. §o hoµn c«ng c«ng tr×nh vµ lËp 
c¸c b¶n vÏ hoµn c«ng. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn 
vÒ ®é chÝnh x¸c cña c¸c c«ng tr×nh thi c«ng x©y dùng 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

10 
Mô hình số địa hình và ứng 

dụng trong trắc địa công trình 

Kh¸i niÖm chung vÒ b¶n ®å vµ m« h×nh sè. Ph¬ng ph¸p 
thµnh lËp vµ biªn tËp m« h×nh. C¸c øng dông cña m« 
h×nh sè trong tr¾c ®Þa c«ng tr×nh 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

11 
Ứng dụng GIS trong quản lý cơ 

sở hạ tầng 

Giúp học viên hiểu và nắm vững được những kiến thức 

cơ bản về GIS ứng dụng; Cách lựa chọn, kiểm soát chất 

lượng và đánh giá hiệu quả lợi ích của một hệ thông tin 

địa lý; ứng dụng của các hệ thông tin địa lý khác nhau 

trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống liên quan đến 

cơ sở hạ tầng; đồng thời nhìn nhận về sự phát triển của 

các ứng dụng GIS trong tương lai 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

12 

Công tác trắc địa trong thi công 

xây dựng công trình có tính đặc 

thù 

Cung cấp cho học viên những kiến thức về các hệ thống 

trục trong thiết kế công trình có tính đặc thù, quy trình 

thi công xây dựng và trình tự thực hiện bố trí các công 

trình có tính đặc thù, các phương pháp thành lập lưới thi 

công công trình và đặc điểm xử lý số liệu lưới thi công 

cho các công trình có tính đặc thù 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

13 
Các phương pháp trắc địa trong 

nghiên cứu địa động 

Cung cấp cho học viên những kiến thức về địa động học, 

chuyển dịch mặt đất, các phương pháp quan trắc và xử lý 

số liệu. Tiếp cận với phương pháp dự báo chuyển dịch. 

Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các vấn đề 

khoa học về Trái đất, các tai biến địa chất, các phương 

pháp đo đạc, giám sát, đánh giá và dự báo chuyển dịch. 

Học viên được học tập nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ 

các bài tập, tiểu luận 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

14 Hệ quy chiếu trắc địa Học phần cung cấp cho người học những kiến thức có 2 Học kỳ 2 Điểm chuyên cần: 10% 



tính hệ thống về các hệ tọa độ cố định trong không gian 

và cố định với Trái đất. Những kiến thức chung về hệ 

quy chiếu và khung quy chiếu ở khu vực và từng quốc 

gia nhằm giải quyết các bài toán của Trắc địa cao cấp. 

Cung cấp các kiến thức về các hệ thống độ cao và mô 

hình Geoid, các phương pháp tính chuyển - tính đổi giữa 

các hệ tọa độ 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

15 
Nghiên cứu đại dương bằng các 

phương pháp trắc địa 

Giúp cho học viên nắm được những khái niệm cơ bản về 

hải dương học; đặc điểm địa hình đáy biển và đại dương; 

tính chất của nước biển; thủy triều và sự dâng lên của 

mặt nước biển; Ngoài ra, giáo trình giúp học viên tiếp 

cận với những thiết bị đo đạc biển; nắm được các 

phương pháp đo cũng như các quy trình đo và xử lý số 

liệu công tác đo đạc biển 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

16 Kiểm định các thiết bị trắc địa 

Giúp học viên hiểu được các định nghĩa, khái niệm về 

các chuẩn chiều dài; Hiểu được các loại thiết bị đo dài 

cần kiểm định. Hiểu được các phương pháp kiểm định 

thiết bị đo dài trong phòng thí nghiệm; Các quy trình 

kiểm ddinhkj cũng như csc thuật toán xử lý số liệu; Nắm 

được các nguên nhân sai số ảnh hưởng đến độ chính xác 

của công tác kiểm định thiết bị đo dài 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

17 Cơ sở thiên văn đo lường 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và nâng 

cao trong lĩnh vực thiên văn đo lường (TVĐL). Rèn 

luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu về mối liên hệ của 

TVĐL với các vấn đề khoa học công nghệ của chuyên 

ngành Trắc địa cao cấp 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

18 
Ứng dụng GPS trong thành lập, 

hiện chỉnh  và sử dụng bản đồ 

Cung cấp cho học viên những kiến thức lý thuyết và 

công nghệ GPS để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn 

sản xuất, nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở các kiến thức 

được cung cấp, học viên tiếp tục nghiên nâng cao để có 

thể phát triển ứng dụng có hiệu quả công nghệ GPS 

(GNSS) trong công tác thành lập, hiện chỉnh và sử dụng 

bản đồ 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

19 Địa thống kê 

Cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp 

phân tích thống kê cho các tập số liệu được quan trắc 

trên một diện rộng, gắn với vị trí địa lý (dữ liệu địa 

không gian). Những kiến thức này sẽ giúp người học có 

thể xử lý, mô hình hóa dữ liệu và khai thác chúng cho 

lĩnh vực thông tin địa không gian nói chung và trong trắc 

địa cao cấp nói riêng 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



20 Đo cao vệ tinh 

Hiểu và vận dụng sáng tạo những kiến thức về đo cao vệ 

tinh để nghiên cứu biển, ý thức được tầm quan trọng của 

số liệu đo cao vệ tinh trong nghiên cứu Biển Đông 
3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

21 Đo trọng lực vệ tinh 

Hiểu và vận dụng sáng tạo những kiến thức về đo trọng 

lực vệ tinh, đo cao vệ tinh để giải quyết các bài toán của 

Trắc địa cao cấp, ý thức được vai trò của trọng lực vệ 

tinh trong việc giải quyết các bài toán của Trắc địa cao 

cấp 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

22 
Cơ sở toán học của lý thuyết 

sai số đo 

Trang bị cho học viên các kiến thức về ứng dụng lý 

thuyết  xác suất thông kê vào bài toán xử lý số liệu 

trắc địa 
3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

23 
Thành lập và phân tích dữ liệu 

địa hình 

- Trang bị cho học viên các kiến thức về các phương 

pháp thành lập cơ sở dữ liệu địa hình bằng các thiết bị và 

kỹ thuật hiện đại. 

- Ứng dụng công nghệ tin học vào việc phân tích dữ liệu 

địa hình 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

24 
Ứng dụng tin học trong tính 

toán trắc địa 

Trang bị cho học viên các kiến thức về các các thuật toán 

và kỹ thuật lập trình những bài toán trắc địa cơ bản và 

nâng cao 
3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

25 Phân tích không gian 

- Cung cấp cho học viên khái niệm GIS và các công cụ 

phân tích không gian. 

- Cung cấp cho học viên kiến thức về phân tích không 

gian. 

- Cung cấp cho học viên kỹ năng sử dụng các công cụ 

phân tích không gian GIS 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

26 Mô hình hoá bề mặt địa hình 

Học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về mô 

hình địa hình, các phương pháp mô hình hóa bề mặt địa 

hình, có khả năng mô hình hóa bề mặt địa hình một khu 

vực với dữ liệu đã có 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

27 

Ứng dụng công nghệ tích hợp 

INS/GNSS trong công tác trắc 

địa, bản đồ 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý và  

ứng dụng của hệ thống định vị dẫn đường tích hợp 

INS/GPS trong công tác Trắc địa-Bản đồ 
3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

28 
Chuẩn dữ liệu thông tin địa 

hình 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về các 

nguôn ngữ như UML, XML, GML làm cơ sở để xây 

dựng chuẩn dữ liệu 

- Cung cấp cho học viên các khả năng nắm bắt các chuẩn 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



dữ liệu về địa lý cho thông tin địa hình 2D và 3D 

- Cung cấp cho học viên khả năng xây dựng dữ liệu theo 

đúng chuẩn 

29 
Mô hình hoá và phân tích dữ 

liệu không gian GIS 

Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về mạng 

máy tính, về mô hình mạng, về các giải pháp ứng dụng 

mạng, từ đó sẽ xem xét một mô hình mạng cho quản lý 

đất đai cấp sở. Ngoài những kiến thức về phần cứng và 

giải pháp mạng nói trên, học phần này còn cung cấp kiến 

thức về mô hình mạng cho các giải pháp phần mềm sử 

dụng trong quản lý đất đai 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

30 
Chuẩn  hoá cơ sở dữ liệu thông 

tin đất đai 

Ngôn ngữ UML để xây dựng chuẩn mô hình dữ liệu, 

ngôn ngữ XML và GML nhằm mục đích chuẩn hóa nội 

dung dữ liệu và trao đổi dữ liệu, phương pháp chuẩn hóa 

dữ liệu 2D và 3D, thành lập cơ sở dữ liệu địa hình 2D và 

3D 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

31 
Các giải pháp mạng trong công 

nghệ GIS 

Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về mạng 

máy tính, về mô hình mạng, về các giải pháp ứng dụng 

mạng, từ đó sẽ xem xét một mô hình mạng cho quản lý 

đất đai cấp sở. Ngoài những kiến thức về phần cứng và 

giải pháp mạng nói trên, học phần này còn cung cấp kiến 

thức về mô hình mạng cho các giải pháp phần mềm sử 

dụng trong quản lý đất đai 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

32 
Hệ thống quản lý biến động đất 

đai 

- Xây dựng bài toán tạo Topology: Sắp xếp, tìm kiếm, 

khoanh vùng, mô hình cấu trúc DCEL 

- Cadastral Editor: Kết cấu địa chính, bình sai kết cấu địa 

chính, hiệu chỉnh các lớp đối tượng, biên tập kết cấu địa 

chính 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

33 Lập trình ứng dụng GIS 

Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về mạng 

máy tính, về mô hình mạng, về các giải pháp ứng dụng 

mạng, từ đó sẽ xem xét một mô hình mạng cho quản lý 

đất đai cấp sở. Ngoài những kiến thức về phần cứng và 

giải pháp mạng nói trên, học phần này còn cung cấp kiến 

thức về mô hình mạng cho các giải pháp phần mềm sử 

dụng trong quản lý đất đai 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

34 
Thiết kế và xây dựng hệ thống 

thông tin đất đai 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản phục vụ 

công tác thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin đất đai 
3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

35 Ứng dụng kỹ thuật laser trong Học  viên nắm bắt được những kiến thức nâng cao về 2 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



trắc địa mỏ công nghệ laser ứng dụng trong trắc địa mỏ; có khả năng 

sử dụng các thiết bị laser để đo đạc ở các nội dung trắc 

địa mỏ 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

36 
Ứng dụng công nghệ GNSS 

trong trắc địa mỏ  

Trang bị cho học viên biết nắm bắt được những kiến 

thức cơ bản về hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS 

trong việc thiết lập mạng lưới trạm tham chiếu hoạt động liên 

tục CORS phục vụ cho các công tác đo đạc thu thập số liệu 

thực địa ở vùng mỏ. Cung cấp cho học viên những kiến 

thức mới nâng cao về công nghệ GNSS và những ứng 

dụng tiêu biểu của GNSS trong Trắc địa mỏ 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

37 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ - địa 

chất bằng công nghệ GIS 

Trang bị cho học viên biết nắm bắt được những kiến 

thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý GIS, cơ sở dữ 

liệu, có khả năng xây dựng được cơ sở dữ liệu GIS để 

quản lý các dữ liệu trong lĩnh vực khai thác mỏ và địa 

chất mỏ 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

38 
Đo vẽ mỏ lộ thiên bằng phương 

pháp ảnh số 

Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về ảnh số và 

các kỹ thuật xử lý ảnh số, hiểu về công nghệ ảnh số và 

qui trình đo vẽ bản đồ trên các trạm đo vẽ ảnh số  
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

39 

Ứng dụng công nghệ mới trong 

nghiên cứu dịch chuyển biến 

dạng đất đá và bề mặt mỏ 

Học  viên nắm bắt được những kiến thức nâng cao về 

công nghệ mới ứng dụng trong nghiên cứu dịch chuyển 

biến dạng đất đá và bề mặt mỏ, có khả năng vận dụng 

chúng để giám sát ổn định bờ mỏ lộ thiên và bề mặt mỏ 

hầm lò 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

40 
Tự động hoá quá trình hình học 

hoá khoáng sản dạng vỉa 

Trang bị cho học viên biết nắm bắt được những kiến 

thức cơ bản về  hình học hóa  khoáng sản 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

41 

Ứng dụng kỹ thuật trắc địa - 

bản đồ trong quy hoạch môi 

trường 

- Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản 

về quy hoạch môi trường, các nguyên tắc chủ yếu trong 

quy hoạch môi trường. Học viên nắm được các phương 

pháp trắc địa-bản đồ mà tiêu biểu là viễn thám và GIS 

trong các nội dung quy hoạch môi trường như: ứng dụng 

viễn thám trong phân vùng cảnh quan môi trường, lựa 

chọn các phương án tối ưu, phân tích đa tiêu chí, quy 

hoạch quản lý lưu vực sông, quy hoạch quản lý quy 

hoạch chất thải rắn v.v… 

- Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các vấn đề 

về ứng dụng viễn thám-GIS trong quy hoạch môi trường 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

42 Công nghệ địa tin học quan trắc Sau khi học học phần này, các học viên nắm vững những 3 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



môi trường  kiến thức cơ bản về khả năng ứng dụng các phương pháp 

địa tin học hiện đại trong các nội dung quan trắc các 

thành phần tài nguyên và môi trường 

Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các vấn đề 

ứng dụng địa tin học trong quan trắc tài nguyên và môi 

trường 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

43 

Công nghệ địa tin học trong 

đánh giá tác động môi trường 

và đánh giá môi trường chiến 

lược 

Sau khi học học phần này, các học viên nắm vững những 

kiến thức cơ bản về khả năng ứng dụng các phương pháp 

địa tin học  hiện đại ttrong các nội dung đánh giá tác 

động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

44 Cơ sở dữ liệu môi trường 

- Tổng quan về công tác quản lý môi trường     

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý       

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin quản lý môi 

trường 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

45 
Mô hình hoá các đối tượng 

trong lòng đất  

Trang bị cho học viên biết ứng dụng những kiến thức 

toán học hiện đại trong công tác xây dựng mô hình toán 

học và dự báo các đối tượng trong lòng đất, giúp cho 

việc  mô hình hóa cấu trúc thân khoáng sản được chính 

xác và rõ ràng, phục vụ cho việc khai thác khoáng sản có 

bền vững, hiệu quả và an toàn 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

46 
Công tác trắc địa giám sát độ 

ổn định bờ mỏ lộ thiên 

Học  viên nắm bắt được những kiến thức mở rộng và 

nâng cao về các phương pháp đánh giá tính toán độ ổn 

định bờ mỏ lộ thiên, bãi thải và các thông số ổn định tối 

đa của bờ tầng, bờ mỏ, bãi thải, các biện pháp ngăn ngừa 

và chống trượt lở. Học viên biết vận dụng những kiến 

thúc trên để giám sát ổn định bờ mỏ để đảm bảo công tác 

khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên an toàn, 

kinh tế và thân thiện với môi trường 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

47 Công nghệ viễn thám 

Học viên nắm được tổng quan về viễn thám vệ tinh, hiểu 

rõ về lý thuyết phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên, 

phải nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật xử lý 

ảnh số viễn , phải nắm được các kiến thức cơ bản về khả 

năng ứng dụng của viễn thám trong khoa học trái đất 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

48 
Cơ sở hạ tầng dữ liệu không 

gian Quốc gia 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về cơ sở hạ tầng 

không gian quốc gia 

- Nắm được cơ sở khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu hạ 

tầng không gian quốc gia     

- Đề xuất công nghệ và giải pháp kỹ thuật xây dựng cơ 

sở hạ tầng dữ liệu không gian Việt Nam 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



III – NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

1 
Hệ thống thủy khí trong máy và 

thiết bị mỏ - dầu khí hiện đại 

Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của 

các phần tử thủy lực-khí nén trong mạch truyền động và 

mạch điều khiển thủy khí; tính toán các phần tử; phương 

pháp điều chỉnh và điều khiển, lựa chọn và tính kiểm tra 

mạch thủy khí. Hiểu biết các phần tử logic và mạch logic 

trong điều khiển 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

2 
Ma sát mòn và bôi trơn máy, 

thiết bị mỏ và dầu khí 

Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu và phương 

pháp nghiên cứu về Ma sát, Mòn và Bôi trơn Máy, thiết 

bị cơ khí, động lực. Từ đó hình thành tư duy chuyên sâu 

về ma sát, truyền chuyển động, độ tin cậy, tuổi thọ của 

chi tiết, máy và cơ chế liên kết, độ xốp, bôi trơn, mòn chi 

tiết, bộ phận và máy 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

3 Quy hoạch thực nghiệm 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phương 

pháp nghiên cứu thực nghiệm khoa học, nhằm tiếp cân 

một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất đối tượng nghiên 

cứu bằng thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu nhận được 

khách quan nhất và chính xác nhất 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

4 
Tin học ứng dụng trong thiết kế 

máy, thiết bị mỏ và dầu khí 

Đầu tiên giới thiệu các tính năng của phần mềm Pro 

Engineer và các lệnh cơ bản - nâng cao để xây dựng mô 

hình 2D, 3D của chi tiết; lắp ghép các chi tiết 3D để tạo 

thành cơ cấu và máy; chuyển mô hình từ 3D sang bản vẽ 

2D và xuất ra các file; tiếp theo giới thiệu các tính năng 

của phần mềm ADAMS; giới thiệu các lệnh cơ bản và 

nâng cao trong quá trình xây dựng mô hình; các lệnh về 

ràng buộc và tải trọng trong quá trình xây dựng; mô 

phỏng động học; mô phỏng động lực học các mô hình; 

xuất kết quả; và cuối cùng là tích hợp hai phần mềm này 

trong thiết kế và mô phỏng 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

5 

Điều khiển tự động truyền động 

thủy khí trong các máy và thiết 

bị mỏ, dầu  khí 

Học viên nắm được phương pháp tính toán thiết kế hệ 

thống điều khiển tự động truyền động thủy - khí cho các 

cơ cấu công tác trên các máy, thiết bị công nghiệp mỏ, dầu 

khí và các ngành công nghiệp khác; phương pháp tính 

toán, 

lựa chọn các phần tử thủy lực, khí nén áp dụng vào mạch 

điều khiển thủy lực phù hợp với khả năng công tác của 

mạch điều khiển tự động thủy -khí 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

6 
Máy vận tải và tổ hợp máy vận 

tải hiện đại 

Trang bị và hướng dẫn cho học viên nắm được phương 

pháp nghiên cứu về máy khai thác mỏ hiện đại. Hiểu và 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 



tính toán lựa chọn được các thông số hợp lý cũng như 

toàn bộ máy khai thác mỏ hiện đại, tiên tiến 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

7 

Hệ thống điều khiển và đo 

lường tự động trong máy thiết 

bị mỏ  và dầu khí  

Giới thiệu tổng quan và cơ sở lý thuyết về các hệ thống 

đo lường và điều khiển tự động trong công nghiệp. Các 

hệ thống điều khiển kinh điển, điều khiển hiện đại. Các 

hệ đo lường suy luận, đo thông minh trong một số các 

thiết bị trong CN Mỏ - Dầu khí 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

8 
Độ tin cậy máy, thiết bị mỏ và 

dầu khí 

Häc viªn n¾m ®îc ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®¸nh gi¸ vÒ 
®é tin cËy cña tõng bé phËn hay hÖ thèng cña m¸y vµ 
thiÕt bÞ má, dÇu khÝ ®Ó cã thÓ t×m ra nh÷ng kh©u yÕu 
kÐm, hay h háng cña thiÕt bÞ, tõ ®ã cã biÖn ph¸p n©ng 
cao kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nã 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

9 
Công nghệ sản xuất gia công cơ 

khí tiên tiến  

Trang bị cho học viên kiến thức về các phương pháp gia 

công tiên tiến trong lĩnh vực cơ khí. Trên cơ sở đó tính 

toán, lựa chọn các thông số và thiết bị gia công hợp lý 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

10 
Phương pháp vận tải bằng 

đường ống 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phương 

pháp vận tải bằng đường ống; hiểu biết cơ chế vận hành 

của hệ thống vận tải bằng sức nước và sức khí; các yếu tố 

ảnh hưởng đến các thông số vận tải và năng suất của thiết 

bị; nắm vững phương pháp tính toán vận tải bằng sức 

nước và sức khí 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

11 
Điều khiển số và lập trình trên 

máy CNC 

Các khái niệm cơ bản về điều khiển số; Máy công cụ 

CNC; Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên 

máy CNC; Quy trình công nghệ, chủng loại và tính công 

nghệ của chi tiết gia công trên máy CNC; Phương pháp 

thực hiện nguyên công trên máy CNC; Lập trình gia công 

trên máy tiện CNC, máy doa CNC, máy khoan CNC, 

máy phay CNC; Lập trình cho các trung tâm gia công 

CNC; Tự động hóa lập trình cho máy CNC, sau khi hoàn 

thành môn học, sinh viên biết cách vận hành và lập trình 

để gia công được các chi tiết trên máy CNC 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

12 Máy khai thác mỏ hiện đại  

Trang bị và hướng dẫn cho học viên nắm được phương 

pháp nghiên cứu về máy khai thác mỏ hiện đại. Hiểu và 

tính toán lựa chọn được các thông số hợp lý cũng như 

toàn bộ máy khai thác mỏ hiện đại, tiên tiến 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

13 

Lý thuyết nâng cao trong 

nghiên cứu thiết kế máy, thiết 

bị mỏ và dầu khí 

Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của 

các phần tử thủy lực-khí nén trong mạch truyền động và 

mạch điều khiển thủy khí; tính toán các phần tử; phương 

pháp điều chỉnh và điều khiển, lựa chọn và tính kiểm tra 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



mạch thủy khí. Hiểu biết các phần tử logic và mạch logic 

trong điều khiển 

14 

Cơ sở tính toán hệ thống thiết 

bị bơm dòng hỗn hợp hai pha 

rắn - lỏng  

Giới thiệu cơ bản về các loại máy bơm và hệ thống thiết 

bị vận chuyển dòng hỗn hợp chất rắn - lỏng. Khái niệm 

về các yếu tố cơ bản trong dòng hỗn hợp hai pha rắn - 

lỏng được vận chuyển qua hệ thống thiết bị bơm với ống 

dẫn; Hướng dẫn cơ sở tính toán thiết kế và lựa chọn máy 

bơm và thiết bị chuyên dùng để vận chuyển dòng hỗn 

hợp bùn than ở các nhà máy tuyển than, quặng Việt Nam 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

IV – NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

1 
Phương pháp đo và xử lý số 

liệu thông số của hệ thống điện  

Trang bị cho các học viên các phương pháp đo và xử lý 

số liệu khi tiến hành đo thực nghiệm các thông số cách 

điện của mạng điện cao áp và hạ áp mỏ 
2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

2 
Ứng dụng thiết bị biến đổi trong 

hệ thống điện 

Nhằm trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu 

rộng về thiết bị biến đổi trong hệ thống điện và ứng dụng 

các thiết bị biến đổi để ổn định điện áp máy phát, truyền 

tải điện cao áp một chiều (HVDC), nâng cao chất lượng 

điện năng và việc sử dụng các nguồn năng lượng mới 

trong hệ thống điện 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

3 Tổ chức cung cấp điện 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và hiện đại 

về các điều kiện an toàn điện giật, an toàn nổ và hoả 

hoạn khi vận hành mạng điện mỏ; chú ý đến các điều 

kiện kinh tế kỹ thuật khi thiết kế mạng điện mỏ 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

4 
Bảo vệ rơle kỹ thuật số trong hệ 

thống điện  

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và hiện đại 

về rơle kỹ thuật số, nghiên cứu ứng dụng và vận hành 

rơle kỹ thuật số trong hệ thống điện 
2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

5 Phân tích lưới điện 

Giáo trình trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và 

hiện đại về chế độ vận hành kinh tế hệ thống điện; tính 

toán trào lưu công suất; ứng dụng Zbus phân tích các hiện 

tượng ngẫu nhiên xảy ra khi đóng cắt đường dây; đánh 

giá trạng thái và phân tích ổn định hệ thống điện 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

6 
Kỹ thuật an toàn điện và phòng 

cháy nổ 

1) Kiến thức Kỹ thuật an toàn phòng chống điện giật: 

điện trở cơ thể người; tác động của dòng điện đối với cơ 

thể người và các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thương điện 

giật; tiêu chuẩn an toàn điện; nguy hiểm điện giật khi 

người chạm trực tiếp vào bộ phận mang điện đối với các 

mạng điện xoay chiều 1 pha, đối với các mạng điện xoay 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



chiều 3 pha; nguy hiểm điện giật khi người đi vào vùng 

chịu tác dụng của trường tản dòng ngắn mạch xuống đất; 

nguy hiểm điện giật khi điện áp cao xâm nhập sang 

mạng điện áp thấp; các biện pháp kĩ thuật chung để 

phòng chống điện giật; mục đích, phạm vi áp dụng của 

biện pháp nối đất bảo vệ; hình thức, các yêu cầu cơ bản, 

tính toán nối đất bảo vệ thiết bị điện mỏ hầm lò, mỏ lộ 

thiên; mục đích, phạm vi áp dụng, tính toán nối trung 

tính và cách thực hiện nối trung tính bảo vệ; cấu tạo, 

nguyên tắc làm việc, phạm vi áp dụng của các loại thiết 

bị cắt bảo vệ; tình trạng cách điện mạng điện hạ áp mỏ 

than hầm lò; các biện pháp bảo vệ phòng chống điện giật 

khi vận hành mạng điện hạ áp mỏ than hầm lò.  

2) Kiến thức Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ mỏ 

than hầm lò: môi trường mỏ than hầm lò; điều kiện gây 

nổ khí mêtan mỏ than hầm lò; các biện pháp kỹ thuật 

chung phòng chống nổ khí mêtan mỏ than hầm lò; phân 

loại thiết bị điện mỏ hầm lò; cơ sở bảo vệ khỏi nổ thiết bị 

điện mỏ bằng vỏ “không xuyên nổ”; các biện pháp bảo 

vệ phòng chống nổ khi vận hành mạng điện hạ áp mỏ 

than hầm lò; nguyên nhân gây hỏa hoạn và biện pháp 

chống hỏa hoạn trong mỏ than hầm lò. 

7 
Ứng dụng thiết bị FACTS trong 

truyền tải điện xoay chiều 

Nhằm trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu 

rộng về hệ thống truyền tải điện, điều khiển công suất 

trong hệ thống truyền tải điện xoay và ứng dụng các thiết 

bị FACTS trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

8 Tin học công nghiệp nâng cao 

- Tổng quan về module PID mềm có trong có trong step7 

- Khai báo tham số và các biến của module mềm PID 

- Thiết kế, xây dựng các bộ điều khiển liên tục, điều 

khiển bước, phát xung. 

- Tổng quan về Fuzzy_logic trong S7-300. 

- Thiết kế, xây dựng bộ điều khiển mờ trên S7-300 và 

ứng dụng trong công nghiệp.  

- Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp 

Modbus/RTU trong S7-200 

- Thiết kế, xây dựng mạng truyền thông Modbus ứng 

dụng trong điều khiển và truyền nhận dữ liệu trong công 

nghiệp. 

- Cơ sở lý thuyết, lập trình ứng dụng PID Control trong 

thiết bị S7-1200 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



9 
Tối ưu hóa hệ thống cung cấp 

điện 

Nắm rõ những đặc điểm liên quan đến tổ chức vận hành 

và tối ưu hóa hệ thống cung cấp điện; ứng dụng được các 

phương pháp tính toán phân tích chế độ của hệ thống 

cung cấp điện; biết phân tích, đề xuất, giải quyết các vấn 

đề thiết kế và vận hành tối ưu hệ thống cung cấp điện 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

10 
Mô phỏng hệ thống cung cấp 

điện mỏ 

Trang bị cho các học viên phương mô phỏng hệ thống 

cung cấp điện mỏ 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

11 
Nguồn ổn áp điện tử kiểu đóng 

cắt 

Tổng quan về các bộ nguồn ổn áp một chiều; Các bộ 

băm xung áp một chiều trong các bộ nguồn đóng cắt; 

Điều khiển các bộ nguồn đóng cắt; Thiết kế bộ nguồn 

đóng cắt 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

12 
Điện tử ứng dụng trong công 

nghiệp mỏ 

Tính toán thiết kế một số mạch điện tử cơ bản. Mạch 

điện – điện tử trong các thiết bị bảo vệ rò điện, các thiết 

bị bảo vệ rò điện mỏ hầm lò, các trạm chỉnh lưu và bộ 

biến đổi điện áp một chiều, các máy nổ mìn điện 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

13 
Các phần tử tự động trong hệ 

thống điện mỏ 

Phần tử tự động trong hệ thống điện tập trung vào phân 

tích các phần tử tự động mang nhiều nét đặc thù chỉ có 

riêng trong ngành điện lực 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

14 Quy hoạch và quản lý lưới điện 

Kiến thức về cơ sở lập quy hoạch, về phụ tải điện, về quy 

hoạch lưới điện, về phân tích tài chính các dự án khi quy 

hoạch lưới điện, về quản lý lưới điện 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

15 
Quá điện áp và nối đất trong hệ 

thống điện 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về hiện tượng giông sét; 

hiện tượng quá điện áp khí quyển khi có sét đánh, quá 

điện 

áp nội bộ, quá điện thao thác đường dây dài; vấn đề nối 

đất và chống sét hệ thống điện 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

16 
Chạm đất một pha trong mạng 

điện 6-35kV 

Cung cấp những kiến thức tổng quan về chạm đất một pha 

trong mạng điện 6-35kV. Nhằm trang bị các kỹ năng phân 

tích các quá trình xảy ra chạm đất, hiểu được bản chất quá 

trình và tìm ra các giải pháp để bảo vệ hiệu quả khỏi chạm 

đất một pha. Các kiến thức này sẽ phân tích, tính toán lựa 

chọn được giải pháp tránh khỏi sự cố chạm đất một pha 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

V – NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 



1 Bảo vệ tự động hệ thống điện 

Môn học nhằm cung cấp các kiến thức tổng quan về bảo 

vệ tự động các phần tử trong hệ thống điện và tự động 

hóa trong hệ thống điện. Học viên được trang bị các kỹ 

năng tính toán, thành lập sơ đồ bảo vệ, hiệu chỉnh, và 

phân tích các khâu trong hệ thống bảo vệ tự động và tự 

động hóa. Các kiến thức này sẽ giúp học viên cài đặt, 

vận hành và bảo dưỡng tốt các bảo vệ trong hệ thống 

điện 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

2 
Cảm biến và các phần tử tự 

động hiện đại 

Trang bị cho học viên những kiến thức về cảm biến và 

các phần tử chấp hành trong hệ thống tự động. Cung cấp 

cho học viên khả năng phân tích và ứng dụng chúng 

trong công nghiệp 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

3 
Lý thuyết điều khiển tự động 

nâng cao 

Điều khiển hệ không liên tục: Mô hình tần số và mô hình 

trạng thái. Phân tích tính ổn định, điều khiển được và 

quan sát được. Cơ sở lý thuyết điều khiển phi tuyến: 

Khái niệm hệ phi tuyến. Phân tích tính ổn định; Tiêu 

chuẩn Lyapunov. Điều khiển tối ưu 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

4 
Truyền động điện tự động nâng 

cao trong công nghiệp mỏ 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về 

phương pháp phât tích và tổng hợp một hệ thống 

Truyền động điện tự động bằng phần mềm Matlab 

Simulink 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

5 
Mạng truyền thông công nghiệp 

nâng cao 

Đại cương về truyền tin, các khái niệm cơ bản về mô 

hình giao thức mạng trong đời sống và trong công 

nghiệp. Các thành phần cơ bản của một hệ thống quản lý 

mạng. Một số mạng công nghiệp điển hình 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

6 Tự động hoá quá trình nâng cao 

Các quy trình sản xuất trong công nghiệp Mỏ và Dầu 

khí; Thiết kế hệ thống điều khiển quá trình; Thiết kế cấu 

trúc điều khiển. Và xây dựng giao diện giám sát điều 

khiển 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

7 Các thuật toán trong đo lường 

- Kiến thức cơ bản về các thiết bị đo, kỹ thuật biến đổi 

các đại lượng đo. 

- Nguyên lý và các thuật toán đo lường các đại lượng 

điện, các đại lượng phi điện.   

- Ứng dụng các thuật toán thông minh trong các mạch đo 

lường suy luận và xử lý thông tin đo lường. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

8 
Điện tử công suất trong điều 

khiển truyền động điện 

- Nắm được khái niệm về hệ thống điều khiển các bộ 

biến đổi điện tử công suất 

- Nắm và hiểu các sơ đồ điều khiển các bộ biến đổi công 

suất điển hình 

- Biết cách tính toán, thiết kế, mô phỏng cho hệ thống 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



điều khiển các bộ biến đổi công suất 

- Hiểu được một số hệ thống điện tử công suất điều 

khiển truyền động điện điển hình 

9 
Vi xử lý và vi điều khiển trong 

thiết bị công nghiệp 

Kiến trúc của vi điều khiển dspic, các khối chức năng, 

tập lệnh, lập trình, mô phỏng, mạch nguyên lý trên phần 

mềm MPLAB, Proteus.Chế tạo các mạch điều khiển cho 

một số đối tượng trong công nghiệp 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

10 Tin học công nghiệp nâng cao  

- Tổng quan về module PID mềm có trong có trong step7 

- Khai báo tham số và các biến của module mềm PID 

- Thiết kế, xây dựng các bộ điều khiển liên tục, điều 

khiển bước, phát xung. 

- Tổng quan về Fuzzy_logic trong S7-300. 

- Thiết kế, xây dựng bộ điều khiển mờ trên S7-300 và 

ứng dụng trong công nghiệp.  

- Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp 

Modbus/RTU trong S7-200 

- Thiết kế, xây dựng mạng truyền thông Modbus ứng 

dụng trong điều khiển và truyền nhận dữ liệu trong công 

nghiệp. 

- Cơ sở lý thuyết, lập trình ứng dụng PID Control trong 

thiết bị S7-1200 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

11 Điều khiển quá trình 

Xây dựng sách lược điều khiển: quá trình đơn biến và đa 

biến; Thiết kế và chỉnh định các bộ điều khiển quá trình; 

Thiết kế cấu trúc điều khiển 
3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

12 
Hệ thống thủy khí trong máy và 

thiết bị mỏ - dầu khí hiện đại 

- Đặt cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu điều khiển tự 

động thủy khí 

- Hiểu biết được ký hiệu các phần tử thủy khí trong sơ đồ 

hệ thống thủy khí 

- Hiểu sâu về chức năng, kết cấu và nguyên lý điều 

khiển, điều chỉnh của các phần tử thủy khí. 

- Phân tích và tính toán kiểm tra mạch thủy khí từ đơn 

giản đến phức tạp.  

-  Đề xuất được những sự cố trong mạch 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

13 
Mô hình hóa đối tượng nhiều 

biến 

Mô tả và biểu diễn các đối tượng công nghệ qua phương 

trình vi phân, hàm truyền, xét ổn định, các nguyên tắc, 

quy định và kỹ thuật mô phỏng của một số đối tượng 

trong công nghiệp và các ví dụ 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

14 
Kỹ thuật số và điều khiển lôgic 

nâng cao 

  Các bước giải quyết bài toán điều khiển cho hệ tự động 

trong công nghiệp thông qua lập trình tuần tự hay rời 
3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 



rạc. 

Thể hiện các quá trình, trình tự của hệ điều khiển 

Thông qua ngôn ngữ Grafcet. Liên kết với ngôn ngữ lập 

trình cho PLC, tích hợp tự xây dựng ngôn ngữ lập trình 

cho VĐK  

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

15 

Máy khai thác mỏ hiện đại  

 

 

Cơ sở lý thuyết về nguyên lý máy, vận hành các hệ thống 

chuyển động cơ khí, các hệ thống truyền động thủy lực, 

khí nén, truyền động điện trên các thiết bị máy khai thác 

hiện đại. Ứng dụng phương pháp tối ưu đề giải các bài 

toán liên quan đến tối ưu các quá trình sản xuất sử dụng 

máy khai thác 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

16 
Toán tối ưu quá trình sản xuất 

 

- Cơ sở lý thuyết về bài toán quy hoạch tuyến tính, 

phương pháp và thuật giải các bài toán quy hoạch tuyến 

tính tổng quát. 

- Lý thuyết, định lý đối ngẫu, xác định nghiệm và ý 

nghĩa trong kinh tế của việc giải bài toán đối ngẫu. 

- Bài toán vận tải, các phương pháp điều khiển và giải 

thuật điều xe. 

- Phương pháp cắt Gomory, phương pháp nhánh cận 

Land-Diog giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

VI – NGÀNH KHAI THÁC MỎ 

1 
Công nghệ tiên tiến trong khai 

thác hầm lò 

Nâng cao hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực khai thác 

bằng công nghệ tiên tiến, cập nhật thông tin – kỹ thuật 

khai thác mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế sản 

xuất, đưa tiến bộ khoa học khai thác vào thực tiễn, đẩy 

nhanh sự phát triển của ngành khai khoáng 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

2 
Áp lực mỏ trong khai thác hầm 

lò bằng công nghệ tiên tiến 

Trang bị hiểu biết về áp lực mỏ và điều khiển áp lực mỏ 

trong khai thác than hầm lò; các kiến thức về áp lực mỏ 

và điều khiển áp lực mỏ trong công nghệ khai thác cơ 

giới hóa đồng bộ trong lò chợ 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

3 
Nâng cao hiệu quả thông gió 

mỏ 

Học viên nắm vững kiến thức chuyên sâu về mạng gió 

mỏ; thiết kế thông gió đảm bảo giải pháp tối ưu và nâng 

cao hiệu quả thông gió ở mỏ; nghiên cứu xây dựng xây 

dựng kế hoạch thông gió hợp lý theo kế hoạch phát triển 

sản xuất và áp dụng chế độ thông gió cần thiết khi xảy ra 

sự cố; định hướng trong điều khiển và quản lý thông gió 

mỏ. Học viên năm vững các phương pháp giải mạng gió; 

thiết kế giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió khi đào 

các đường lò khác nhau cũng như thông gió chung cho 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



toàn mỏ 

4 

Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất 

đá bằng nổ mìn trong khai thác 

mỏ 

Giới thiệu cơ sở khoa học của những phương pháp điều 

khiển mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn, nâng cao hiệu 

quả phá vỡ đất đá bằng nổ mìn và phá vỡ đất đá bằng nổ 

mìn khi khai thác xuống sâu, khai thác vật liệu xây dựng, 

phá đá dưới nước. Đồng thời giới thiệu những phương 

pháp giảm thiểu tác động có hại tới môi trường khi nổ 

mìn khai thác mỏ  

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

5 
Những công nghệ tiên tiến 

trong khai thác mỏ lộ thiên 

Những vấn đề cơ bản về các sơ đồ công nghệ và phương 

tiện cơ giới hóa trên mỏ lộ thiên, các phương pháp lựa 

chọn đồng bộ thiết bị mới, những công nghệ tiên tiến 

trong khai thác mỏ lộ thiên như: công nghệ khai thác với 

đáy mỏ hai cấp, công nghệ khai thác với góc nghiêng bờ 

công tác lớn và công nghệ khai thác sạch hơn 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

6 Tối ưu hoá thiết kế mỏ hầm lò 

Học phần giúp nâng cao kiến thức về mở vỉa và chuẩn bị 

ruộng mỏ, sơ đồ công nghệ khai thác trong thiết kế mỏ 

hầm lũ 
2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

7 
Những vấn đề cơ bản trong thiết kế 

mỏ lộ thiên 

Xác định biên giới mỏ lộ thiên, xác định sản lượng mỏ lộ 

thiên tính theo khoáng sản, xây dựng biểu đồ chế độ 

công tác, lập lịch kế hoạch và xác đinh sản lượng đá boc 
2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

8 
Nâng cao chất lượng khoáng 

sản trong khai thác mỏ lộ thiên 

Những vấn đề cơ bản về khoáng sản có ích và chất lượng 

của chúng; tổn thất và làm nghèo khoáng sản trong quá 

trình khai thác; điều khiển chất lượng khoáng sản trong 

quá trình khai thác và công nghệ khai thác chọn lọc khi 

khai thác khoáng sản 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

9 Ổn định bờ mỏ và sườn dốc 

Nghiên cứu và học tập kiến thức về lý thuyết ổn định bờ 

mỏ và sườn dốc cũng như các giải pháp nhằm giữ ổn 

định bờ mỏ và sườn dốc trên các mỏ lộ thiên và bãi thải 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

10 Phương pháp khai thác đá khối 

Giới thiệu chung về đá ốp lát ở Việt Nam, phân loại công 

nghệ khai thác đá khối và bản chất của các phương pháp 

tách đá khối, đi sâu về phương pháp cũng như công nghệ 

- kỹ thuật khai thác đá khối bằng phương pháp khoan – 

nổ mìn 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

11 
Các phương pháp khai thác mỏ 

vật liệu xây dựng 

Giới thiệu những nội dung cơ bản về tình hình khai thác 

VLXD, nhu cầu sử dụng và yêu cầu về chất lượng của 

VLXD nước ta. Trên cơ sở đặc điểm tự nhiên (địa hình 

và kích thước mỏ, chất lượng, chủng loại và sự phân 

2 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



bố,…), giới thiệu phương pháp mở mỏ, hệ thống khai 

thác và quy trình công nghệ khai thác phù hợp với từng 

loại mỏ mang lại hiệu quả, góp phần bảo vệ và phục hồi 

môi trường trong hoạt động khai thác mỏ 

12 
Các phương pháp chuẩn bị đất 
đá bằng cơ giới trong khai thác 
mỏ lộ thiên 

Trang bị cho học viên cao học những kiến thức cơ bản 

về các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng thiết bị cơ giới 

không cần nổ mìn, được áp dụng khá hiệu quả trong 

những điều kiện thích hợp trên các mỏ lộ thiên 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

13 
Các mô hình tối ưu hoá biên 

giới mỏ lộ thiên 

Nghiên cứu các mô hình và thuật toán tối ưu hóa biên 

giới mỏ lộ thiên được sử dụng trong các phần mềm ứng 

dụng về mỏ 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

14 

Bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững trong khai thác mỏ lộ 

thiên 

Cung cấp một số kiến thức về môi trường và phát triển 

bền vững; những tác động của khai thác lộ thiên đến môi 

trường; các giải pháp cơ bản để giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường trong quá trình khai thác lộ thiên; sản xuất sạch 

hơn và thân thiện với môi trường để phát triển bền vững 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

15 
Những phương pháp khai thác 

lộ thiên đặc biệt 

Học phần cung cấp một số phương pháp khai thác lộ 

thiên đặc biệt như: phương pháp địa công nghệ; các 

phương pháp khai thác khoáng sản ven bờ, ở đáy biển và 

đại dương; các phương pháp khai thác tận thu vỉa than 

mỏng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

16 
Mô hình hóa môi trường trong 

khai thác mỏ 

Học phần cung cấp một số kiến thức về các loại mô hình 

hoá môi trường và phát triển bền vững; các phương pháp 

áp dụng để mô hình hoá tải lượng ô nhiễm; mô hình hoá 

ô nhiễm không khí; mô hình hoá ô nhiễm nước trên mỏ 

lộ thiên 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

17 
Hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và 

chuẩn bị ruộng mỏ 

Trang bị kiến thức về các phương pháp mở vỉa và chuẩn 

bị cho các khoáng sàng dạng vỉa và các hệ thống khai 

thác trong mỏ hầm lò, các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp 

kỹ thuật nhằm hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và chuẩn bị 

ruộng mỏ trong thực tế khai thác than hầm lò 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

18 
Các quy trình công nghệ khai thác 

quặng hầm lò 

Các quá trình khai thác cụ thể đối với mỗi hình thái tồn 

tại của mỏ quặng. Tự xây dựng được khung dự án đầu tư 

mỏ theo quy định của luật hiện hành. Nắm bắt được xu 

thế phát triển từng loại hình mỏ quặng mà có các giải 

pháp kỹ thuật điều chỉnh khi vận hành mỏ 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

19 
Các phương pháp khai thác hầm lò 

phi truyền thống 

Nâng cao hiểu biết về chuyên môn bổ sung kiến thức 

mới trong công tác khai thác mỏ giúp học viên tiếp cận 

với các giải pháp công nghệ phi truyền thống, công nghệ 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 



của tương lai và công nghệ không có người ở trong lò 

chợ 

60% 

20 
Ứng dụng tin học trong xác 

định các tham số mỏ hầm lò 

Trang bị cho học viên các kiến thức về các phương pháp 

mô hình hoá, lý thuyết tối ưu, phần mềm và thuật giải. 

Trên cơ sở đó giúp cho học viên có tư duy lập trình giải 

bài toán tin lớn và phức tạp: Xác định các tham số mỏ 

hầm lò 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

21 

Đánh giá tác động môi trường 

các dự án đầu tư trong khai thác 

mỏ hầm lò 

Học phần giới thiệu các phương pháp Đánh giá tác động 

môi trường các Dự án đầu tư trong khai thác mỏ hầm lò. 

Trên cơ sở đó phân tích các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn phát 

sinh ở mỏ và các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác 

động tiêu cực trong quá trình khai thác ở mỏ hầm lò 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

22 
Phòng ngừa các hiểm họa trong 

khai thác mỏ hầm lò 

Nắm vững bản chất, nguyên nhân và có khả năng đề xuất 

các biiện pháp ngăn ngừa các hiểm họa và xử lý sự cố. 

HV biết giải thich các hiện tượng sự cố xảy ra ở mỏ khai 

thác hầm lò và đè xuất các biện pháp phòng ngừa, xử lý 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

23 
Hoàn thiện công tác tổ chức sản 

xuất trong khai thác mỏ hầm lò 

Nâng cao kỹ năng và hiểu biết về xây dựng biểu đồ tổ 

chứ sản xuất lò chợ khấu máy phù hợp với điều kiện mỏ 

- Địa chất và điều kiện công nghệ áp dụng nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác khai thác mỏ hầm lò 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

24 

Kỹ thuật khai thác cơ giới hóa 

đồng bộ hạ trần thu hồi than 

nóc 

Trang bị hiểu biết về công nghệ khai thác cơ giới hóa 

đồng bộ hạ trần thu hồi than trong khai thác than hầm lò. 

Các kiến thức về chọn giàn chống, phương pháp xác 

định tỷ lệ khấu hạ trần nhằm giảm tổn thất than trong 

việc khai thác các vỉa than dày bằng công nghệ cơ giới 

hóa đồng bộ thu hồi than 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

VII – NGÀNH KỸ THUẬT TUYỂN KHOÁNG 

1 Quy hoạch thực nghiệm 

Kiến thức cơ bản về sai số và lí thuyết của thống kê toán 

học, về quy hoạch thực nghiệm nói chung và quy hoạch 

TDY2, về cách tiến hành thí nghiệm để tiến đến miền tối 

ưu, về quy hoạch thực nghiệm bậc hai,về hệ số tương 

quan 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

2 
Kỹ thuật mới trong tuyển bằng 

phương pháp vật lý 

Trang bị cho học viên cao học hiểu sâu về các phương 

pháp tuyển trọng lực, về các phương pháp tuyển từ, bổ 

sung các quá trình, các phương pháp và thiết bị tuyển 

mới xuất hiện trên thế giới vào cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 

21 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

3 Kỹ thuật mới trong tuyển nổi Trang bị những kiến thức cập nhật mới về lĩnh vực tuyển 3 Học kỳ 1  Điểm chuyên cần: 10% 



nổi bao gồm quá trình mới, thiết bị mới, cũng như các 

lĩnh vực áp dụng tuyển nổi ngoài tuyển khoáng; trên cơ 

sở đó có thể định hướng cho công tác nghiên cứu, thiết 

kế, áp dụng triển khai các kỹ thuật mới này đối với từng 

loại khoáng sản và vật liệu cụ thể 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

4 
Kỹ thuật môi trường tuyển 

khoáng 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về tác động 

môi trường của nhà máy tuyển và các giải pháp giảm nhẹ 

tác động, kỹ thuật kiểm soát nhằm giúp học viên có khả 

năng đánh giá tác động, đề xuất giải pháp kiểm soát và 

giảm nhẹ tác động đặc biệt là đối với các tác nhân gây ô 

nhiễm quan trọng nhất trong nhà máy tuyển như bụi, 

dòng chảy axit mỏ, quặng đuôi tuyển và nước thải chứa 

xianua. 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

5 Tuyển cấp hạt mịn 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về những 

phương pháp tuyển cấp hạt mịn để khi cần thiết học viên 

có thể tự tìm hiểu chi tiết hơn, sâu hơn nhằm áp dụng 

chúng trong hoạt động thực tiễn tuyển khoáng 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

6 
Kỹ thuật mới trong chuẩn bị 

khoáng sản 

- Phân tích được tầm quan trọng của khâu công nghệ 

chuẩn bị khoáng sản trong nhà máy tuyển khoáng. 

- Cập nhật được các thiết bị mới và công nghệ mới trong 

khâu chuẩn bị khoáng sản giúp nâng cao hiệu quả sản 

xuất của nhà mày. 

- Nắm vững các kiến thức mới về quá trình công nghệ và 

thiết bị sàng, quá trình công nghệ và thiết bị phân cấp, 

quá trình công nghệ và thiết bị đập, quá trình công nghệ 

và thiết bị nghiền; 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

7 Tuyển quặng kim loại màu 

Nắm được thực tiễn tuyển một số quặng kim loại thường 

gặp trong thực tế, phân biệt đặc thù từng loại quặng và 

cách xử lý chúng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

8 
Phát triển bền vững công nghiệp 

chế biến và sử dụng khoáng sản 

Giới thiệu một số khái niệm, quan điểm và kinh nghiệm 

có liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững công nghiệp khoáng sản của thế giới và trong 

nước; đề cập đến mối quan hệ giữa tài nguyên, môi 

trường với phát triển nói chung và phát triển bền vững 

công nghiệp khoáng sản nói riêng;  đề cập đến những 

đặc điểm và giải pháp giảm thiểu tác động của công 

nghiệp khoáng sản đến các thành phần môi trường của 

các giai đoạn hoạt động 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

9 Phương pháp nghiên cứu khoa - Trang bị cho học viên chuyên ngành Tuyển khoáng 2 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



học trong tuyển khoáng cách nghiên cứu đánh giá tính khả tuyển của một mẫu 

nghiên cứu là than hay quặng 

- Biết được cách tiến hành nghiên cứu khả tuyển bằng 

các phương pháp trọng lực, tuyển từ, tuyển nổi và biết 

cách viết bản báo cáo về nghiên cứu tính khả tuyển 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

10 Tuyển than 

Trang bị cho học viên hiểu sâu thêm thành phần vật chất 

than, cách phân loại công nghiệp than và đánh giá tính 

khả tuyển của than, khái quát các quá trình và thiết bị 

tuyển than bằng các mô hình tuyển than, tình hình sản 

xuất và tiêu thụ than những năm gần đây của Việt Nam 

và trên thế giới. Giáo trình còn giới thiệu cho học viên 

đánh giá hiệu quả tuyển than trong các nhà máy đang 

hoạt động cũng như nghiệm thu nhà máy tuyển than theo 

tiêu chuẩn ISO và TCVN 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

11 Tuyển quặng phi kim 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về tuyển và 

chế biến quặng phi kim loại trên cơ sở đó có thể định 

hướng cho công tác nghiên cứu, thiết kế, áp dụng triển 

khai các quá trình tuyển  đối với từng loại khoáng sản và 

vật liệu cụ thể. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

12 Các phương pháp tuyển hoá học 

Trang bị cho học viên các phương pháp nhiệt luyện để 

xử lý quặng nghèo có thành phần vật chất phức tạp dùng 

các quá trình tuyển cơ giới không thực hiện được, các 

phương pháp thủy luyện để xử lý quặng nghèo có thành 

phần vật chất phức tạp dùng các quá trình tuyển cơ giới 

không thực hiện được, phương pháp điện phân, biết được 

thực tiễn áp dụng quá trình tuyển hóa học để xử lý một 

số loại quặng. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

13 Động học tuyển nổi 

Nắm vững khái niệm về mô hình toán học, mô hình vật 

lý, các khái niệm về động học tuyển nổi và sự phát triển 

quan điểm về động học tuyển nổi,các loại mô hình động 

học và các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình động học, xây 

dựng  mô hình xác suất – thống kê, xây dựng mô hình 

động học trong máy tuyển nổi liên tục, xây dựng mô 

hình động học cho sơ đồ tuyển nổi, hằng số động học, 

các yếu tố cấu thành sơ đồ tuyển 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

14 
Xử lý quặng bằng phương pháp 

nhiệt 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về các quá 

trình hóa lý xảy ra khi xử lý quặng bằng nhiệt. Trên cơ 

sở đó học viên có khả năng tiếp cận và biết vận dụng để 

xử lý quặng, tinh quặng trong quá trình tuyển làm giàu 

khoáng sản, tăng tỷ lệ thu hồi khoáng sản có ích, cũng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



như nắm bắt được các công nghệ tận thu các phế thải, 

phế phẩm và phụ phẩm sinh ra trong sản xuất 

15 Thuốc tuyển nổi 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về thuốc tập 

hợp là hóa chất thuốc tuyển chính được sử dụng trong 

quá trình tuyển nổi.  

 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

16 
Tin học chuyên ngành tuyển 

khoáng 

Giới thiệu phần mềm Matlab; lập trình và khai thác thư 

viện các công cụ toán học và đồ họa có sẵn trong 

Matlab; lập trình tạo giao diện; sử dụng công cụ mô 

phỏng trực quan Simulink; thực hiện các phương pháp số 

trong Matlab; ứng dụng Matlab vào một số bài toán cơ 

bản trong Tuyển khoáng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

17 
Lập dự án đầu tư xây dựng 

xưởng tuyển 

Trang bị cho học viên những kiến thức liên quan đến lập 

dự án đầu tư và các vấn đề có liên quan như thẩm định, 

phê duyệt dự án đầu tư 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

18 Địa chất các mỏ khoáng 

Giúp học viên nắm được Những khái niệm cơ bản trong 

nghiên cứu Địa chất các mỏ khoáng. Đặc điểm hình dạng 

các thân khoáng sản.Thành phần vật chất và cấu tạo, 

kiến trúc quặng. Các quá trình thành tạo mỏ khoáng sản 

và phân loại các mỏ khoáng. Các mức độ sâu thành tạo 

các mỏ khoáng sản. Các phương pháp nghiên cứu mỏ 

khoáng sản. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

19 Kỹ thuật mới trong khử nước 

- Cập nhật những thiết bị tiến tiến trên thế giới và ở Việt 

Nam dùng để khử nước các loại bùn mịn 

- Nghiên cứu đánh giá về nguyên lý các quá trình keo tụ, 

kết bông và cách sử dụng một số loại chất keo tụ, kết 

bông trong thực tế 

- Phân tích để chọn được các thiết bị khử nước phù hợp 

với từng loại bùn mịn. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

VIII – NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH NGẦM 

1 
Mô hình hoá các tính chất của 

đá và khối đá 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các 

mô hình hạt trong tập hợp hạt cần bằng; Mô hình tập hợp 

hạt; Mô hình hóa các tính chất cơ học của đá và khối đá; 

Mô hình phá hủy của các thuyết bền; Mô hình vật liệu 

tương đương 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 
Áp lực đất đá và tải trọng tác 

dụng lên công trình ngầm  

Nắm được các xu hướng tính toán, dự báo áp lực đất lên 

công trình ngầm ở Việt Nam cũng như trên thế giới; 

Hiểu được các thành phần áp lực gây ra sau khi khai đào 
2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 



công trình ngầm theo các phương pháp thi công khác 

nhau; Nắm kỹ được một số giả thuyết để tính toán áp lực 

đất đá tác dụng lên công trình ngầm; Nắm bắt được các 

phương pháp phân loại khối đá phổ biến hiện nay trên 

thế giới 

60% 

3 
Cơ học công trình ngầm và tính 

toán kết cấu chống giữ  

Học phần này dùng cho các học viên cao học có điều 

kiện tiếp xúc sâu hơn với lĩnh vực tính toán, thiết kế kết 

cấu chống giữ công trình ngầm và ứng dụng các xu 

hướng thiết kế mới trong tính toán, thiết kế kết cấu 

chống giữ công trình ngầm 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

4 
Ổn định và bền vững công trình 

ngầm  

Cung cấp cho học viên các kiến thức tổng hợp về các 

vấn đề về ổn định và bền vững công trình ngầm khác 

nhau trên thực tế 
3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

5 
Vật liệu, kết cấu chống mới 

trong xây dựng công trình ngầm  

Học phần cung cấp các kiến thức của các vấn đề về lĩnh 

vực vật liệu, kết cấu chống mới trong xây dựng công 

trình ngầm 
2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

6 
Các biện pháp nâng cao hiệu 

quả xây dựng công trình ngầm  

Học phần cung cấp các kiến thức của các vấn đề về biện 

pháp nâng cao hiệu quả xây dựng Công trình ngầm 
2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

7 

Dự báo, phòng ngừa, khắc phục 

các tai biến kỹ thuật trong xây 

dựng công trình ngầm  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về rủi ro, 

sự cố và giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa, khắc phục sư cố 

trong xây dựng công trình ngầm 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

8 

Tự động hoá, tối ưu hoá thiết kế 

công trình ngầm và hệ thống 

công trình ngầm  

Học phần cung cấp các kiến thức của các vấn đề về lĩnh 

vực tự động hoá, tối ưu hoá thiết kế công trình ngầm và 

hệ thống công trình ngầm 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

9 

Xây dựng giếng đứng, đường 

hầm và hầm trạm tiết diện lớn 

và rất lớn 

Học phần cung cấp các kiến thức của các vấn đề về lĩnh 

vực xây dựng giếng đứng, đường hầm, hầm trạm tiết 

diện lớn và rất lớn khác nhau trên thực tế 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

10 
Ứng dụng các quá trình vật lý 

trong xây dựng công trình ngầm  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý 

cơ bản, địa chất, cơ học đá, công nghệ và kỹ thuật xây 

dựng công trình ngầm 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



11 

Bệnh học công trình và vấn đề 

sửa chữa, khôi phục công trình 

ngầm  

Học phần cung cấp các kiến thức của các vấn đề về bệnh 

học công trình và các vấn đề về sửa chữa, khôi phục 

công trình ngầm khác nhau trên thực tế 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

12 

Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị 

khoan nổ mìn mới trong xây 

dựng công trình ngầm  

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản 

và chuyên sâu về kỹ thuật, thiết bị nổ mìn trong xây 

dựng công trình ngầm, bao gồm các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả khoan nổ mìn, các phương pháp nâng cao 

hiệu quả khoan nổ mìn 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

13 
Quy hoạch mặt bằng và công 
trình bề mặt phục vụ cho xây 
dựng, sử dụng công trình ngầm  

- Đáp ứng các yêu cầu và quy định về quy hoạch xây 

dựng. Nắm vững nguyên tắc chung khi quy hoach, thiết 

kế công trình bề mặt cũng như khoảng cách an toàn từ 

công trình tới các công trinh lân cận. 

- Nắm vững được các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ thuật thi 

công đất; Xác định được khối lượng công việc làm đất 

bằng lưới tam giác và sử dụng được biểu đồ Cotinop. 

Biết được các loại cừ sử dụng trong quá trình làm kè 

hoặc bảo vệ thành hố móng trong thi công. 

- Nắm được các phương thức vận chuyển trong quá trình 

thi công mặt bằng và thi công các công trình trên mặt 

bằng sân công nghiệp 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 
Điểm tiểu luận: 30% 
Điểm thi kết thúc học phần: 
60% 

14 
Xây dựng công trình ngầm 

trong các điều kiện đặc biệt 

Học phần cung cấp các kiến thức về các vấn đề thi công 

công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt như cát 

chảy, đất yếu chứa nước, chứa khí, đất đá rất cứng vững, 

khi đào hầm qua các khu vực địa chất phức tạp khác 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

15 

Bảo vệ môi trường trong xây 

dựng, sử dụng công trình ngầm, 

mỏ và công trình đặc biệt  

- Nắm vững tác động giữa môi trường và phát triển; 

Nguyên lý môi trường và giá trị nhân văn trong quản lý 

môi trường; Mối quan hệ mật thiết giữa phát triển và môi 

trường. 

- Hiểu rõ thế nào là phát triển bền vững; Quan hệ giữa 

môi trường và phát triển bền vững. Phát triển bền vững 

là trách nhiệm của mỗi dân tộc và của cả nhân loại. Hiệu 

ứng môi trường và những thách thức với phát triển bền 

vững ở Việt Nam và trên thế giới. 

- Cách tiếp cận về hạch toán môi trường; chương trình 

của chính phủ thông qua các phân tích ngân sách; Hạch 

toán tài nguyên thiên nhiên và môi trường với sự phát 

triển bền vững 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 



16 

Những tiến bộ trong lĩnh vực 

xây dựng công trình ngầm bằng 

phương pháp lộ thiên 

Học phần cung cấp các kiến thức về những tiến bộ trong 

lĩnh vực xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp lộ 

thiên 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

17 
Một số phương pháp giải các 

bài toán biên  

Học phần cung cấp các kiến thức về giải các phương 

trình vi phân với các điều kiện biên đơn giản hoặc phức 

tạp, các phương pháp hàm biến phức, phương pháp sai 

phân hữu hạn và phương pháp biến phân ứng dụng trong 

lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và mỏ 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 

60% 

IX – NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

1 
Lý thuyết phá huỷ đá 

 

Cung cấp cho học viên kiến thức về tính chất cơ lí và cấu 

trúc của đất đá, lý thuyết phá huỷ đất đá trong khoan 

khai thác 

3 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 
Lý thuyết các phương pháp 

khoan 

Nắm được kiến thức sau: Các phương pháp khoan cơ 

bản, thiết bị truyền mô men quay cho mũi khoan, giàn 

khoan biển, lý thuyết làm việc của choòng khoan, lý 

thuyết về độ cong lỗ khoan do địa chất, khoan định 

hướng và các biện pháp nâng cao chất lượng tram xi 

măng,…  

2 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

3 
Dòng chảy chất lưu trong môi 

trường rỗng 

Học viên nắm nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng về 

những kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ mẫu trong khoan 

thăm dò 

3 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

4 
Nước rửa và vữa xi măng trám 

giếng 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

dung dịch khoan và vữa trám như: các chức năng, tính 

chất; cấu tạo và các thành cơ bản; các hiện tượng hóa-lý; 

lưu biến và các hệ dung dịch khoan mới nhằm giúp 

người học có thể nghiên cứu và chỉ đạo công tác điều 

chế, gia công, lựa chọn dung dịch khoan và vữa trám cho 

các điều kiện thi công cụ thể. Sau khi kết thúc học phần 

học viên phải nắm được các kiến thức cơ bản nói trên và 

có khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nước 

rửa và vữa xi măng trám giếng 

3 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 
Lý thuyết khai thác tài nguyên 

lỏng - khí 

Nắm được công đoạn cơ bản về khai thác nước, dầu, khí 

từ vỏ trái đất. Các nhiệm vụ điều khiển hợp lý các dòng 

chảy qua tầng chứa, qua ống thẳng đứng và qua hệ thống 

thu gom- xử lý 

2 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

6 
Lý thuyết khai thác kỹ thuật 

máy và thiết bị dầu khí 

Cơ sở lý thuyết nâng cao hiệu quả khai thác máy và thiết 

bị dầu khí; Cơ sở lý thuyết khai thác kỹ thuật máy và 

thiết bị dầu khí; Các tính chất cơ bản của vật liệu sử 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



dụng và ảnh hưởng của chúng tới độ tin cậy và tuổi thọ 

của máy; Cơ sở lý thuyết đảm bảo độ tin cậy trong quá 

trình khai thác kĩ thuật máy và thiết bị dầu khí; Công 

nghệ khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí 

7 Thiết kế chế độ khoan 

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức về độ 

khoan và chế độ khoan; Ảnh hưởng của các thông số chế 

độ khoan đến hiệu quả phá hủy đất đá ở đáy giếng 

khoan; Ảnh hưởng của chất lượng dung dịch khoan đến 

hiệu quả khoan; Phương pháp xác định các thôn số cơ 

học và thủy lực của chế độ khoan 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

8 Giếng khoan ngang và đa đáy 

Những vấn đề tổng quan về giếng khoan ngang và giếng 

khoan đa đáy; dòng chảy của chất lưu vào giếng; thiết 

kế, thi công và đánh giá hiệu quả thi công, hiệu quả khai 

thác của các giếng ngang và giếng đa đáy 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

9 Địa vật lý giếng khoan dầu khí 

Trang bị cho học viên những kiến thức tổng hợp và công 

nghê mới, tiên tiến về địa vật lý giếng khoan, xử lý số 

liệu địa vật lý giếng khoan tích hợp với tài liệu phân tích 

mẫu lõi và tài liệu địa chấn, các phương pháp phân tích 

thống kê, trí tuệ nhân tạo, phân tích địa vật lý giếng 

khoan và địa chấn để xác định đặc điểm các tầng chứa 

phi truyền thống: tầng chứa điện trở suất thấp, tầng chứa 

cacbonat, tầng chứa đá móng granit nứt nẻ 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

10 
Bảo vệ môi trường trong khoan 

- khai thác 

Học viên hiểu sâu sắc hệ sinh thái tự nhiên, tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường sống quan hệ gắn bó với nhau, 

có tác động qua lại chặt chẽ với nhau tuân theo quy luật 

tự nhiên. Các nguồn và chất gây ô nhiễm môi trường, tác 

động của con người đối với môi trường, lưu trình của 

chất gây ô nhiễm nguy hiểm đối với con người. Khoan 

và khai thác tác động vào hệ sinh thái, gây ô nhiễm môi 

trường. Luật pháp và giải pháp bảo vệ môi trường trong 

quá trình khoan – khai thác cũng như khi kết thúc 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11 
Kiểm soát lưu lượng, nhiệt độ, áp 

suất trong khoan -  khai thác 

Nắm bắt được những kiến thức chuyên sâu về Kiểm soát 

lưu lượng, nhiệt độ, áp suất trong khoan- khai thác 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

12 Mô hình hóa và phát triển mỏ 

Nắm được các kiến thức cơ bản về phát triển mỏ và thiết 

lập mô hình 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

13 Kỹ thuật thử vỉa và thử giếng 

Trang bị kiến thức thiết kế cho công việc đánh giá vỉa, 

thử giếng. Biết kỹ thuật phân tích tài liệu hồi áp và dòng 

cho giếng dầu cũng như giếng khí 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



14 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong khoan - khai thác 

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật, hiện đại 

và cơ bản về bản chát của việc quản lý và vận hành khai 

thác mỏ dầu khí bằng công nghệ thông tin hiện đại 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

15 
Xử lý, làm sạch chất lưu khai 

thác 

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức về các 

phương pháp xử lý, làm sạch các chất lưu trong khai 

thác. Chủ yếu là xử lý dầu thô và xử lý trong khai thác 

dầu khí, bằng các sơ đồ công nghệ và thiết bị tách. Phân 

tích và làm r  các cơ chế tách trong các thiết bị tách 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

16 
Nâng cao tỷ lệ mẫu trong khoan 

thăm dò 

Nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng về những kỹ thuật 

nhằm nâng cao tỷ lệ mẫu trong khoan thăm dò 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

17 
Phương pháp luận thiết kế thiết 

bị và dụng cụ khoan 

Giới thiệu cấu tạo chung tổ hợp thiết bị và các dụng cụ 

khoan dùng trong khoan dầu khí; nguyên tắc và phương 

pháp luận thiết kế thiết bị, dụng cụ khoan 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

18 

Cơ sở tính toán thiết kế hệ 

thống thiết bị xử lý sản phẩm 

khai thác 

Môn học trang bị cho kĩ sư các chuyên ngành: Kỹ thuật 

dầu khí, Thiết bị dầu khí, Công nghệ khoan - khai thác 

dầu khí, Công nghệ khoan thăm dò khoáng sản và các 

ngành liên quan gần những kiến thức chuyên ngành và 

chuyên sâu về tính toán thiết kế giàn trên biển 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

19 
Tổ hợp thiết bị khoan biển nước 

sâu 

Đây là môn học chính nhằm trang bị kiến thức chuyên 

sâu cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí. Mục 

đích của môn học là giúp cho học viên có điều kiện 

nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững về các loại thiết bị công 

nghệ mới phục vụ cho quá trình thi công khoan các 

giếng dầu khí. Sau khi hoàn thành môn học, học viên có 

khả năng tự phân tích, lựa chọn, thiết kế một số thiết bị 

mới trong tổ hợp thiết bị khoan dầu khí hiện nay nhằm 

nâng cao hiệu quả của công tác khoan dầu khí 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

20 
Phương pháp luận thiết kế thiết 

bị khai thác dầu khí 

Đây là môn học nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu cho 

học viên cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí. Mục đích của 

môn học là giúp cho học viên có điều kiện nghiên cứu, 

tìm hiểu, nắm vững về các loại thiết bị công nghệ mới 

phục vụ cho quá trình khai thác các giếng dầu khí. Sau 

khi hoàn thành môn học, học viên có khả năng tự phân 

tích, lựa chọn, thiết kế một số thiết bị mới trong tổ hợp 

thiết bị khai thác dầu khí nhằm nâng cao hiệu quả khai 

thác các giếng dầu khí. Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham 

khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và làm 

luận văn tốt nghiệp của học viên 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

21 Ổn định đường ống dẫn dầu khí Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật, hiện đại 3 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



và cơ bản về hệ thống đường ống vận chuyển dầu khí; 

những tính toán ổn định tuyến đường ống dưới tác động 

của môi trường làm việc 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

22 
Động cơ đáy trong công tác 

khoan 

Trang bị kiến thức chuyên sâu giúp cho học viên có điều 

kiện nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững các bước tính toán 

đối với các loại động cơ đáy được sử dụng cho quá trình 

thi công khoan các giếng dầu khí. Sau khi hoàn thành 

môn học, học viên có khả năng tự phân tích, lựa chọn 

loại động cơ đáy phù hợp trong tổ hợp thiết bị khoan dầu 

khí hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả của công tác khoan 

dầu khí 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

23 
Phương pháp luận thiết kế giàn 

khoan biển  

Môn học trang bị cho kĩ sư các chuyên ngành: Kỹ thuật 

dầu khí, Thiết bị dầu khí, Công nghệ khoan - khai thác 

dầu khí, Công nghệ khoan thăm dò khoáng sản và các 

ngành liên quan gần những kiến thức chuyên ngành và 

chuyên sâu về tính toán thiết kế giàn trên biển 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

XI – NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA VẬT LÝ 

1 Trọng lực nghiên cứu cấu trúc 

Sử dụng kết hợp những kiến thức cơ bản và kiến thức 

mới về địa chất, kiến tạo với kiến thức chuyên sâu về 

môn trọng lực thăm dò và các thành tựu hiện đại của 

công nghệ thông tin để thiết lập và giải các bài toán 

trọng lực xác định các yếu tố cấu trúc của vỏ Trái đất 

2 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 Thăm dò điện 3 chiều 

Hiểu được đối tượng, môi trường áp dụng, cơ sở lý 

thuyết, kỹ thuật đo và khả năng hiệu quả áp dụng của 

Phương pháp 

2 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

3 Địa vật lý hạt nhân 

Nắm vững cơ sở vật lý địa chất; các phương pháp 

gamma, các phương pháp nơtron. Ứng dụng tổng hợp 

các phương pháp ĐVL hạt nhân trong tìm kiếm thăm dò 

khoáng sản rắn và dầu khí 

2 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

4 Địa chấn dầu khí và công trình  

Trang bị sự hiểu biết về việc áp dụng phương pháp địa 

chấn vào các đối tượng khác nhau. Phụ thuộc vào đối 

tượng nghiên cứu, cân nhắc từ các tham số phát và thu 

sóng địa chấn, chu trình xử lý và minh giải số liệu 

2 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 
Các thành tựu mới trong Địa vật 

lý giếng khoan 

Trang bị cho học viên những kiến thức tổng hợp và công 

nghệ mới, tiên tiến về địa vật lý giếng khoan, xử lý số 

liệu địa vật lý giếng khoan tích hợp với tài liệu phân tích 

mẫu lõi và tài liệu địa chấn, các phương pháp phân tích 

thống kê, trí tuệ nhân tạo, phân tích địa vật lý giếng 

khoan và địa chấn để xác định đặc điểm các tầng chứa 

2 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



phi truyền thống: tầng chứa điện trở suất thấp, tầng chứa 

cacbonat, tầng chứa đá móng granit nứt nẻ 

6 Các hệ thống xử lý số liệu ĐVL 

Tổng quát lại cho học viên về các phương pháp xử lý số 

liệu cho các phương pháp khác nhau của Địa vật lý. Bổ 

sung cho học viên về các tham số thu thập trong quá 

trình khảo sát 

2 

Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

7 Địa kiến tạo 

Nắm được những kiến thức cơ bản về hiểu rõ nguyên lý 

các học thuyết kiến tạo hiện đại, có kiến thức cơ bản về 

Thuyết kiến tạo mảng và các yếu tố cấu trúc chính của 

vỏ Trái đất liên quan đến các vận động của các mảng. 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

8 
Trầm tích học và phân tích các 

bể trầm tích 

Trang bị các kiến thức chuyên sâu về cơ chế hình thành 

các bể trầm tích theo các bối cảnh kiến tạo khác nhau và 

ứng dụng của chúng trong nghiên cứu hệ thống dầu khí 

và các loại hình khoáng sản khác 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

9 
Địa chấn địa tầng và địa chấn 

3D 

Trang bị cho học viên các kiến thức hiện đại và cập nhật 

về Địa chấn Địa tầng, Địa tầng phân tập và Địa chấn 3D 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

10 Địa vật lý giếng khoan dầu khí 

Trang bị cho học viên những kiến thức và công nghê mới 

về đo ghi và xử lý số liệu địa vật lý giếng khoan, các 

phần mềm tiên tiến ứng dụng để minh giải tổng hợp tài 

liệu ĐVLGK trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu 

khí 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11 
Các thành tựu mới trong Địa 

chất - Địa vật lý Dầu khí và biển  

Cập nhật cho học viên những thành tựu mới mà các 

phương pháp Địa vật lý đã đạt được trongthời gian gần 

nhất. Trang bị cho học viên sự hiểu biết bản chất và ứng 

dụng của những thành tựu này trong tìm kiếm dầu khí và 

nghiên cứu biển 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

12 Địa chất các mỏ khoáng 

Giúp học viên nắm được Những khái niệm cơ bản trong 

nghiên cứu Địa chất các mỏ khoáng. Đặc điểm hình dạng 

các thân khoáng sản.Thành phần vật chất và cấu tạo, 

kiến trúc quặng. Các quá trình thành tạo mỏ khoáng sản 

và phân loại các mỏ khoáng. Các mức độ sâu thành tạo 

các mỏ khoáng sản. Các phương pháp nghiên cứu mỏ 

khoáng sản. 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

13 Thăm dò từ chính xác cao 

Cung cấp cho các học viên cao học các kiến thức cơ bản 

sau: 

- Cơ sở toán lý để nghiên cứu trường địa từ. 

- Mô tả và biểu diễn giải tích trường từ của Trái Đất 

- Cấu tạo trường từ của Trái Đất cùng với các dạng biến 

thiên của trường từ đó. 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



- Từ tính của các đất đá cũng như nhập môn về cổ từ và 

khảo cổ từ 

- Các phương pháp đo các thành phần của trường địa từ 

- Các phương pháp giải các bài toán thuận nghịch trong 

thăm dò từ. 

- Sử dụng các số liệu đo từ trong nghiên cứu địa chất, 

tìm kiếm các khoáng sản và nghiên cứu môi trường 

14 Địa từ và thăm dò từ 

Cơ sở vật lý của địa từ và thăm dò từ, mô tả trường từ  

của quả đất, cũng như tính chất từ của đất đá, cơ sở lý 

thuyết các phương pháp đo các thành phần trường địa từ, 

phương pháp giải các bài toán thuận nghịch trong thăm 

dò từ 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

15 
Thăm dò điện phân giải cao từ 

tellua và Georada 

Nâng cao một bước về giải pháp kỹ thuật và xử lý tài 

liệu các phương pháp điện để có độ phân giải cao 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

16 
Phóng xạ mỏ và phóng xạ môi 

trường 

Nắm được kiến thức cơ bản trong nghiên cứu môi trường 

phóng xạ, quy trình đánh giá ảnh hưởng môi trường 

phóng xạ do thăm dò,  khai thác, chế biến khoáng sản 

chứa xạ 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

17 Thăm dò địa chấn phân giải cao 

Giới thiệu vai trò, khả năng ứng dụng của phương pháp 

địa chấn nông phân giải cao đặc biệt ứng dụng trong 

nghiên cứu biển 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

18 Tin học ứng dụng  

Củng cố và nâng cao kiến thức về các phương pháp Địa 

Vật lý bao gồm phương pháp thăm dò từ, thăm dò trọng 

lực, thăm dò điện, thăm dò địa chấn, thăm dò phóng xạ, 

địa vật lý giếng khoan. Ứng dụng các phương pháp giải 

quyết các vấn đề thực tiễn 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

19 
Xử lý và phân tích số liệu trọng 

lực 

Nắm vững kiến thức dị thường trọng lực, phương pháp 

phân tích biến đổi trường và phương pháp phân tích 

ngược số liệu dị thường trọng lực 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

20 
Địa động lực và cấu trúc sâu vỏ 

quả đất 

Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về tài nguyên địa 

hình và tân kiến tạo 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

21 
Hệ thống quan trắc và cơ sở dữ 

liệu vật lý địa cầu 

Sử dụng kết hợp những kiến thức cơ bản và kiến thức 

mới về địa vật lý với kiến thức chuyên sâu về công nghệ 

thiết bị và các kỹ thuật quan trắc và quản lý dữ liệu  hiện 

đại trong vật lý địa cầu 

2 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

22 
Động đất - Xử lý số liệu động 

đất 

Đào tạo học viên trở thành cán bộ chuyên môn về Vật lý 

Địa cầu có trình độ lý thuyết và thực hành cao, có khả 

năng tiến hành công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



lý Khoa học 

23 
Ứng dụng địa vật lý trong 

khoáng sản và môi trường 

Đánh giá tổng quan việc ứng dụng các phương pháp Địa 

vật lý trong tìm kiếm khoáng sản và môi trường 

3 

Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

XII – NGÀNG KỸ THUẬT HÓA HỌC 

1 Nhiệt động học nâng cao 

- Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về áp dụng các 

nguyên tắc cơ bản của nhiệt động học trong kỹ thuật hóa 

học. 

- Khi hoàn thành khóa học này, HV có khả năng hiểu sâu 

hơn về các khái niệm, nguyên tắc nhiệt động học và biết 

các áp dụng chúng để giải thích các hiện tượng, giải 

quyết các bài toán thường gặp trong kỹ thuật hóa học. 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 Kỹ thuật truyền khối nâng cao 

Học phần bao gồm kiến thức về chuyển khối/truyền chất 

nâng cao, cách tính toán hệ số chuyển khối trong nhiều 

trường hợp. Truyền chất và truyền nhiệt kết hợp trong 

những trường hợp phức tạp cũng được để cập trong học 

phần này. Ngoài ra, một số phương pháp phân tách hệ 

nhiều chất/cấu tử như ly tâm, trao đổi ion và màng được 

đề cập ở mức độ chuyên sâu 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

3 Kỹ thuật truyền nhiệt nâng cao 

Các kiến thức cơ bản về dẫn nhiệt, nhiệt đối lưu và bức 

xạ nhiệt; Kiến thức nâng cao về dẫn nhiệt không ổn định 

như dẫn nhiệt không ổn định với điều kiện biên loại một, 

loại ba đối xứng và lai hợp, dẫn nhiệt không ổn định khi 

có nguồn nhiệt bên trong; Kiến thức nâng cao trao đổi 

nhiệt đối lưu như lớp biên thủy lực và lớp biên nhiệt, 

phương pháp xác định hệ số cấp nhiệt, giải bài toán trao 

đổi nhiệt đối lưu bằng lý thuyết lớp biên; Kiến thức nâng 

cao trao đổi nhiệt bằng bức xạ như trao đổi nhiệt bức xạ 

trong môi trường trong suốt và môi trường không trong 

suốt; Kiến thức nâng cao về truyền nhiệt kết hợp như 

tăng cường truyền nhiệt, cách nhiệt, trở lực của thiết bị 

trao đổi nhiệt; Phương pháp tính toán thiết bị trao đổi 

nhiệt gián tiếp, thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt bằng phần 

mềm chuyên dụng; Truyền nhiệt và truyền chất hỗn hợp. 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

4 
Đánh giá và kiểm tra chất lượng 

dầu khí 

Nắm được bản chất và nguyên lý của các phương pháp 

phân tích chất lượng sản phẩm, nắm được phương pháp 

đánh giá các kết quả phân tích từ đó có thể làm việc độc 

lập trong phân tích sản phẩm dầu mỏ. 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 Kỹ thuật phản ứng hóa học nâng Cung cấp cho HV những kiến thức chuyên sâu về kỹ 3 Học kỳ 1  Điểm chuyên cần: 10% 



cao thuật phản ứng hóa học áp dụng cho các hệ nhiều pha, 

đáng chú ý là: động lực học, cơ chế và động học phản 

ứng, tư duy lựa chọn các thiết bị phản ứng và thiết kế 

chúng dựa trên các mô hình toán học, ảnh hưởng của 

truyền nhiệt và chuyển khối. 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

6 
Kỹ thuật hệ thống công nghệ 

hoá học 

Học viên nắm được các kiến thức cở bản về kỹ thuật hệ 

thống công nghệ hóa học, các quy luật chủ yếu trong quá 

trình công nghệ hóa học, nắm bắt được phương pháp và 

nguyên lý việc mô tả các quá trình công nghệ hóa học. 

Ứng dụng được các mô tả đó và thực tế. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

7 
Kỹ thuật đường ống dẫn dầu - 

khí 

Học viên nắm được các nguyên lý vận chuyển dầu khí, 

đặc biệt là vận chuyển dòng nhiều pha. Có khả năng nắm 

bắt được các phương pháp tính toán để nghiên cứu sự 

chuyển động của dòng nhiều pha. Có khả năng tiếp cận 

tốt các mô hình mô phỏng về chuyển động của dòng 

nhiều pha. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

8 Hóa học công nghiệp 

Bao trùm các phương diện về công nghệ, chất và kinh tế 

của ngành Hóa kỹ thuật. Học phần này mô tả trọng tâm 

kỹ thuật sản xuất và các dây chuyền công nghệ, nhằm 

sản xuất các hóa chất công nghiệp quan trọng từ các 

nguồn nguyên liệu thô: dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá… 

Nội dung môn học: Giới thiệu chung về đối tượng, mục 

tiêu, đánh giá kinh tế trong ngành công nghiệp sản xuất 

hóa chất; Sản xuất các khí công nghiệp điển hình; Sản 

xuất các hóa chất cơ bản cho công nghiệp tổng hợp hữu 

cơ; Sản xuất các sản phẩm vô cơ công nghiệp. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

9 Lí thuyết quá trình cháy 

Học viên nắm được những kiến thức về động học và 

nhiệt động học, các đặc điểm, nguyên lý và phương thức 

của quá trình cháy các nhiên liệu khí, lỏng, rắn. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

10 
Mô phỏng trong kỹ thuật hóa 

học 

Mục tiêu của học phần này là giúp học viên làm chủ 

được các khái niệm nâng cao trong kỹ thuật phản ứng 

hóa học, trong đó đáng chú ý là: 1) thiết kế và tính ổn 

định của các thiết bị phản ứng hóa học nâng cao, bao 

gồm cả việc xem xét cân bằng năng lượng; 2) các cơ chế 

của phản ứng hóa học và các thuyết tốc độ phản ứng hóa 

học; và 3) ảnh hưởng của sự truyền nhiệt và truyền khối 

trong các hệ phản ứng. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11 Phân tích hóa lượng 

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản 

về phân tích hoá lượng; các kỹ thuật đánh giá và xử lý số 

liệu trong phân tích định lượng. Nội dung môn học đưa 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



đến cho học viên những phương pháp từ cơ bản đến hiện 

đại để đánh giá định lượng các hợp chất vô cơ cũng như 

hữu cơ: phương pháp hoá học, phương pháp điện hoá, 

các phương pháp phân tích phổ và phương pháp phân 

tách đánh giá hoá lượng. 

12 
Các quá trình phản ứng đồng 

thể 

Cung cấp cho học viên những kiến thức về Công nghiệp 

hóa học và xúc tác đồng thể, một số khái niệm cơ bản 

trong xúc tác đồng thể. Học viên nắm được cơ chế, chu 

trình xúc tác của một số quá trình phản ứng đồng thể cơ 

bản. Hơn nữa, học viên còn được trang bị kiến thức về 

phản ứng xúc tác bất đối xứng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

13 Năng lượng xanh 

Giới thiệu đại cương về năng lượng xanh, gồm có năng 

lượng xanh thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba; Các nguồn 

năng lượng xanh: mặt trời, gió, thủy năng, năng lượng 

địa nhiệt, năng lượng sinh khối, nhiên liệu sinh học; 

Tiềm năng và sự phát triển năng lượng xanh ở một số 

quốc gia: châu Âu, Mỹ, châu Á 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

14 
Công nghệ mới trong chế biến 

dầu khí 

Học viên có kiến thức cơ bản và nâng cao về công nghệ 

lọc dầu và chế biến khí, có kiến thức nâng cao về chế 

biến khí bao gồm các công nghệ mới trong làm khô khí, 

làm ngọt khí, thu hồi và xử lý lưu huỳnh, sản xuất chất 

lỏng khí tự nhiên (NGL) và khí tự nhiên hóa lỏng 

(LNG), làm sạch các dòng khí thải, xử lý khí hồ và dòng 

lỏng thải, sản xuất hyđrô và khí tổng hợp, quá trình 

reforming, có kiến thức nâng cao về công nghệ lọc – hóa 

dầu bao gồm các công nghệ mới trong các quá trình chế 

biến hóa học cơ bản và chế biến hóa học khác, có kiến 

thức về những công nghệ phân tách, những công nghệ 

chiết hợp chất lưu huỳnh và làm ngọt, những công nghệ 

sản xuất hợp chất chứa ôxy và những công nghệ chuyển 

hóa khí thành lỏng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

15 
Kiểm soát môi trường trong 

công nghiệp dầu khí 

Cung cấp cho học viên những kiến thức về các vấn đề 

môi trường, kiểm soát và xử lý môi trường trong công 

nghiệp khai thác và chế biến dầu khí. Học viên nắm 

được các nguồn có thể gây ô nhiễm trong công nghiệp 

khai thác, vận chuyển, chế biến cũng như sử dụng sản 

phẩm dầu khí. Học viên cũng được trang bị các kiến thức 

cơ bản về quản lý và xử lý các chất phát thải trong công 

nghiệp dầu khí nói chung và trong công nghiệp chế biến 

dầu khí nói riêng. Thông qua học phần, học viên nắm 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



được các phương án xử lý đối với từng dạng chất phát 

thải: rắn, lỏng, khí trong công nghiệp chế biến dầu khí. 

16 Nhiên liệu sạch 

Cung cấp cho học viên những kiến thức mới về các công 

nghệ sản xuất nhiên liệu sạch, Các tính chất hóa lý và 

đặc tính nhiên liệu của nhiên liệu sạch. Những vấn đề 

kinh tế và môi trường liên quan đến nhiên liệu sạch 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

17 
Công nghệ chế biến dầu mỡ bôi 

trơn 

Học viên có kiến thức cơ bản và nâng cao về ma sát học 

và kỹ thuật ma sát, quá trình sản xuất dầu bôi trơn gốc 

dầu mỏ, dầu động cơ, chất lỏng thủy lực, một số dầu bôi 

trơn khác; có kiến thức nâng cao về mỡ bôi trơn và dầu 

bôi trơn tổng hợp; có kiến thức cơ bản và nâng cao về 

phụ gia 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

18 Kỹ thuật tổng hợp xúc tác 

Học phần bao gồm: giới thiệu chung về xúc tác, triển 

vọng trong thời gian tới; xúc tác đồng thể, các quá trình 

sử dụng xúc tác đồng thể trong công nghiệp; xúc tác dị 

thể, các quá trình sử dụng xúc tác dị thể trong công 

nghiệp; phương pháp tổng hợp xúc tác đồng thể và dị 

thể; các phương pháp hóa lý để phân tích xúc tác. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

19 Hóa lý và phân tích polyme 

- Cung cấp cho HV những kiến thức chuyên sâu về các 

tính chất hóa lý quan trọng của polyme và các phương 

pháp phân tích đặc trưng, tính chất của polyme. 

- Khi hoàn thành khóa học này, HV có khả năng phân 

tích tính chất hóa lý và đặc trưng của polyme. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

XII – NGÀNH  KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT 

CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VÀ THĂM DÒ    

1 Sinh khoáng học 

Nghiên cứu về các quy luật phát sinh và quy luật phân bố 

của các mỏ khoáng trong không gian và thời gian, đồng 

thời cũng giới thiệu cơ sở và nguyên tắc dự báo các diện 

tích chứa quặng cũng như các mỏ quặng dựa trên cơ sở 

các lý luận kinh điển và hiện đại 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 
Nghiên cứu và dự báo định 

lượng tài nguyên khoáng sản 

Giới thiệu các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, dự 

báo định lượng tài nguyên khoáng sản trong công tác 

điều tra và tìm kiếm khoáng sản; Các tiền đề và dấu hiệu 

hiệu tìm kiếm khoáng sản cũng như mối liên quan của 

quặng hóa với các yếu tố khống chế quặng; Các phương 

pháp tìm kiếm và vấn đề lựa chọn tổ hợp các phương 

pháp trong tìm kiếm khoáng sản; Trên cơ sở phân tích 

các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm, đặc biệt là các dữ liệu 

địa chất để lựa chọn các phương pháp dự báo định lượng 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



tài nguyên khoáng sản một cách phù hợp 

3 
Phương pháp xử lý thông tin 

địa chất 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và nâng 

cao về các phương pháp toán địa chất để xử lý các tài 

liệu địa chất nhằm giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu 

điều tra địa chất, tìm kiếm, thăm dò mỏ khoáng và đánh 

giá giá trị các mỏ khoáng có liên quan đến số lượng lớn 

các thông tin địa chất 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

4 Các quá trình tạo quặng 

Giới thiệu những vấn đề chung cơ bản nhất về các quá 

trình tạo quặng liên hệ với hệ thống các quá trình địa 

chất. Đồng thời, học phần cũng giới thiệu các bảng phân 

loại nguồn gốc các mỏ quặng theo các tác giả khác nhau 

để người học có thể vận dụng trong những hoàn cảnh 

phù hợp của thực tiễn. 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 
Các phương pháp nghiên cứu 

thành phần vật chất quặng 

Học phần giúp học viên hiểu được nguyên lý và những 

đặc điểm cơ bản của các phương pháp phân tích thành 

phần vật chất quặng và đá (gọi chung là thành phần vật 

chất quặng - TPVCQ) cũng như ưu, nhược điểm của các 

phương pháp này. Hiểu được bản chất các phương pháp 

phân tích sẽ giúp học viên lựa chọn được tổ hợp các 

phương pháp phân tích hợp lý để có được đầy đủ các 

thông tin về TPVCQ, đạt hiệu quả kinh tế cao. Môn học 

cũng giúp học viên luận giải các kết quả phân tích làm 

sáng tỏ điều kiện thành tạo quặng và đá 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

6 

Mô hình hóa các tính chất của 

khoáng sản và phương pháp 

thăm dò 

Môn học cung cấp những lý luận cơ bản về tính không 

đồng nhất và đặc điểm dị hướng của các thành tạo địa 

chất - khóang sản và sự phân bố của chúng trong lòng 

đất; cơ sở lựa chọn phương pháp thăm dò, tính trữ lượng, 

cung cấp các luận cứ cho đánh giá kinh tế địa chất, thiết 

kế khai thác mỏ và tuyển luyện khoáng sản 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

7 Khoáng sản biển 

Nghiên cứu về đặc điểm các loại hình khoáng sản được 

thành tạo trong môi trường biển, quy luật phát sinh và 

quy luật phân bố của các mỏ khoáng trong môi trường 

biển và đại dương, đồng thời cũng giới thiệu cơ sở và 

nguyên tắc tìm kiếm khoáng sản rắn ở biển và vấn đề 

môi trường khi khai thác khoáng sản biển 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

8 Khoáng chất công nghiệp 

Trang bị cho học viên những kiến thức về các loại 

khoáng chất công nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu 

của chúng cho các ngành công nghiệp nước ta; cũng như 

những kiến thức cơ bản về nguyên liệu và công nghệ sản 

xuất gốm sứ, vật liệu chịu lửa của Việt Nam 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



9 Địa chất đá quý 

Học phần trang bị cho học viên những lý luận cơ bản về 

địa chất đá quý, gồm: những khái niệm cơ bản về đá quý 

và phân loại đá quý; đặc điểm của đá quý, nguồn gốc, 

điều kiện thành tạo, tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm đá quý; 

các phương pháp nghiên cứu địa chất đá quý 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

10 Địa kiến tạo 

Nắm được những kiến thức cơ bản về hiểu rõ nguyên lý 

các học thuyết kiến tạo hiện đại, có kiến thức cơ bản về 

Thuyết kiến tạo mảng và các yếu tố cấu trúc chính của 

vỏ Trái đất liên quan đến các vận động của các mảng 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11 Địa chất biển 

Trang bị cho HV các kiến thức chuyên sâu về: 

- Đặc điểm hình thái – địa mạo, cơ chế hình thành biển 

và đại dương. 

- Các quá trình địa chất, hoàn lưu trong môi trường biển 

và đại dương 

- Lịch sử tiến hóa đại dương 

- Quản lý không gian ven biển và tài nguyên khoáng sản 

biển 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

12 
Thạch luận các đá magma và 

biến chất 

Nắm được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc cũng 

như bối cảnh địa động lực hình thành các đá magma và 

biến chất 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

13 Trầm tích luận 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về tướng 

đá - cổ địa lý, chu kỳ trầm tích và địa tầng phân tập, 

phân tích bể trầm tích và các phương pháp nghiên cứu 

trong trầm tích học 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

14 Địa hóa ứng dụng 

- Cung cấp cho học viên các nội dung cơ bản về khái 

niệm Địa hóa, các lĩnh vực hoạt động của Địa hóa và 

ứng dụng Địa hóa, về địa hóa các quá trình tạo khoáng 

trong tự nhiên (nội sinh, ngoại sinh, biến chất), về địa 

hóa môi trường, đặc biệt là địa hóa môi trường nước, 

môi trường đất và địa hóa y học, về địa hóa tìm kiếm 

thăm dò khoáng sản. 

- Củng cố lại kiến thức về các nguyên tố, hành vi của 

chúng trong tự nhiên, phân loại các nguyên tố làm cơ sở 

cho học tập các chương tiếp theo, về thành phần hóa học 

của hệ Mặt trời, của Trái đât nói chung, thành phần các 

quyển bên ngoài của Trái đất. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

15 
Bảo vệ môi trường trong hoạt 

động khoáng sản 

Nghiên cứu về khoáng sản, hoạt động khoáng sản  và 

vấn đề môi trường khi có các hoạt động khoáng sản, 

đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý và xử lý môi 

trường trong hoạt động khoáng sản phục vụ phát triển 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



KT-XH bền vững 

16 Khoáng tướng công nghệ 

Nghiên cứu về các tính chất quang học, tính chất vật lý 

và hóa học của khoáng vật quặng, đồng thời cũng giới 

thiệu cơ sở và nguyên tắc xác định các khoáng vật 

quặng, cấu tạo và kiến trúc quặng, phân loại cấu tạo và 

kiến trúc quặng dựa trên cơ sở các lý luận kinh điển và 

hiện đại phục vụ cho công tác tuyển khoáng có hiệu quả 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

17 

Phương pháp xây dựng và phân 

tích các dự án đầu tư phát triển 

mỏ 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức mở rộng và 

nâng cao về lý luận của phương pháp xây dựng và phân 

tích các dự án đầu tư phát triển mỏ. 

- Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các vấn đề 

khoa học trong lĩnh vực điều tra, thăm dò và đánh giá tài 

nguyên khoáng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

18 
Luật khoáng sản và Luật môi 

trường 

Môn học giới thiệu khái quát về luật và các chính sách 

khoáng sản và môi trường Việt Nam; Nguồn gốc cơ bản 

của pháp luật; Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi 

trường; Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt 

Nam về kiểm soát đối với các hoạt động khoáng sản và 

các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt đến môi trường; 

Tranh chấp môi trường và giải quyết tranh chấp môi 

trường theo quy định của pháp luật 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

19 
Tin học ứng dụng và địa thống 

kê 

Cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về lý 

thuyết địa thống kê và tin học ứng dụng; Khả năng ứng 

dụng địa thống kê và tin ứng dụng trong nghiên cứu địa 

chất 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH    

1 
Lý thuyết cố kết, lưu biến và ổn 

định của đất 

Trình bày những nguyên lý tổng quát, các lý thuyết hiện 

đại về cố kết, lưu biến và ổn định của nền và khối đất. 

Nội dung chi tiết sẽ xây dựng các khái niệm, định nghĩa, 

các mô hình cơ học, mô hình toán biểu thị các quá trình 

cơ học, diễn giải các thông số đặc trưng và các phương 

pháp xác định chúng, cũng như áp dụng các lý thuyết 

trên trong việc tính toán dự báo biến dạng, ổn định của 

nền móng công trình và khối đất 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 Cơ học đá và khối đá 

Trang bị cho cao học viên các kiến thức tổng hợp, nâng 

cao, tăng cường trình độ lý luận về Cơ học đá và khối đá, 

để có thể vận dụng vào công tác  nghiên cứu khoa học, 

giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực Địa kỹ thuật, 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



liên quan với Cơ học đá và khối đá 

3 

Lý thuyết chung và cơ sở 

phương pháp  luận nghiên cứu 

địa chất công trình 

Trang bị cho học viên những kiến thức để vận dụng lý 

thuyết vào tìm kiếm, lựa chọn, xây dựng các phương 

pháp phù hợp với đặc điểm MTĐC nghiên cứu và phân 

tích điều khiển hệ thống tự nhiên - kỹ thuật 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

4 
Thí nghiệm địa kỹ thuật ngoài 

trời 

Cung cấp những kiến thức cơ bản chung về Địa kỹ thuật; 

kiến thức về một số thí nghiệm ngoài trời xác định các 

đặc trưng biến dạng và sức chịu tải của cọc; kiến thức về 

thí nghiệm xác định độ bền cắt của khối đá tại hiện 

trường; Các phương pháp gián tiếp thí nghiệm xác định 

các đặc trưng biến dạng và độ bền. 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 
Kỹ thuật xử lý nền đất yếu và 

vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp 

Trình bày khái quát về nền đất yếu, cấu trúc nền đất yếu, 

phân tích ứng xử của nền đất yếu trong mối tương tác 

giữa công trình và nền, các nguyên tắc phân tích, tính 

toán thiết kế nền công trình trong điều kiện có đất yếu, 

các yêu cầu và điều kiện cần thỏa mãn của nền đất khi 

xây dựng công trình trên nền đất yếu. Đó là cơ sở khoa 

học để lựa chọn và thiết kế xử lý nền đất yếu. Nội dung 

chính của học phần giới thiệu cơ sở lý thuyết, kỹ thuật và 

công nghệ xử lý nền đất yếu. Trong đó chủ yếu trình bày 

các phương pháp khoa học công nghệ hiện đại mang tính 

công nghiệp với quy mô lớn có thể thực hiện ở mọi điều 

kiện nền đất yếu khác nhau với tốc độ thi công nhanh, 

nâng cao chất lượng nền sau xử lý và có thể sử dụng cho 

nhiều dạng công trình 

3 Học kỳ 2 

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

6 

Sự hình thành tính chất địa chất 

công trình của đất đặc biệt và 

các phương pháp cải tạo 

Trang bị cho Học viên  những kiến thức chuyên sâu về 

đất đá xây dựng  (sự hình thành tính chất xây dựng của 

các loại đất đá có nguồn gốc  đặc trưng khác nhau),  từ 

đó có cơ sở khoa học để thực hành ứng dụng lựa chọn và 

thiết kế cải tạo các tính chất  xây dựng của chúng 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

7 
Phương pháp đánh giá chất 

lượng và gia cố khối đá 

Nhằm trang bị cho học viên cao học chuyên ngành Địa 

chất công trình - Địa kỹ thuật các phương pháp đánh giá 

chất lượng và gia cố khối đá ứng dụng những kiến thức 

đó trong thực tiễn công tác 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

8 
Sự cố công trình xây dựng và 

các giải pháp xử lý 

Trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao về nền 

móng công trình xây dựng; biết cách phân tích được 

nguyên nhân phát sinh sự cố công trình và đề ra các biện 

pháp giảm thiểu, sửa chữa công trình bị sự cố 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

9 
Cơ sở toán cơ địa chất công 

trình và lý thuyết biến đổi tính 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về các phương pháp toán cơ trong nghiên 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 



chất của đất đá cứu địa chất công trình và lý thuyết biến đổi tính chất cơ 

lý của đất đá, đồng thời biết vận dụng lý thuyết này để 

giải các bài toán thực tiễn của địa chất công trình 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

10 

Trầm tích đệ tứ, tân kiến tạo, 

chuyển động kiến tạo hiện đại 

Việt Nam 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về địa mạo, tài 

nguyên địa hình và Tân kiến tạo… 

- Áp dụng những kiến thức đã học phân tích các yếu tố 

địa mạo, tài nguyên địa hình và hoạt động Tân kiến tạo 

của một khu vực trên lãnh thổ Việt Nam 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11 
Ứng dụng công nghệ tin học 

giải các bài toán địa kỹ thuật 

Ứng dụng công nghệ tin học giải các bài toán Địa kỹ 

thuật 3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

12 Công nghệ 3S 

Giới thiệu cho học viên các kiến thức cơ bản về công 

nghệ định vị vệ tinh GPS, công nghệ viễn thám RS và 

công nghệ hệ thông tin địa lý GIS và một số ứng dụng 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

13 
Địa chất thuỷ văn phục vụ xây 

dựng các công trình ngầm 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tính chất của môi 

trường lỗ hổng, các chất lỏng thấm trong môi trường lỗ 

hổng và định luật cơ bản về vận động của chất lỏng trong 

đất đá. Học phần này cung cấp khái niệm về các thông số 

của tầng chứa nước và phương pháp xác định chúng 

cũng như nghiên cứu tác động của nước dưới đất đến 

công trình ngầm thông qua quá trình truyền chất trong 

dòng ngầm, đồng thời giới thiệu các giải pháp đối phó 

với nước dưới đất khi xây dựng và vận hành công trình 

ngầm 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

14 Quan trắc địa kỹ thuật 

Nhằm trang bị cho học viên cao học chuyên ngành Địa 

chất công trình - Địa kỹ thuật những vấn đề cơ bản về 

công tác quan trắc địa kỹ thuật cho các dạng công trình 

xây dựng và ứng dụng những kiến thức đó trong thực 

tiễn công tác 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

15 

Ứng dụng công nghệ tin học 

giải các bài toán thiết kế nền 

móng và công trình ngầm 

Cơ sở lý thuyết mô hình tính chất và đặc điểm vật liệu; 

Phần mềm phân tích nền móng – công trình ngầm bằng 

phương pháp FEM 3D – Plaxis 3D Foundation; Ứng 

dụng phân tích 3 chiều các mô hình nền móng – công 

trình ngầm điển hình 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

16 Kết cấu bê tông cốt thép 

 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

17 Nền và móng công trình 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu, hiện đại về các loại nền và móng công trình, 

vận dụng các kiến thức này để giải quyết có hiệu quả các 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



bài toán thực tiễn về cải tạo, giao cố nền; thiết kế và thi 

công các loại móng; gia cường và sửa chữa nền móng 

công trình 

18 
Nghiên cứu biến dạng công 

trình bằng phương pháp trắc địa  

Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về: 

- Phương pháp quan trắc chuyển dịch biến dạng công 

trình. 

- Phương pháp xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch biến 

dạng công trình. 

- Phương pháp phân tích và dự báo chuyển dịch biến 

dạng công trình 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN    

1 Tính toán địa chất thuỷ văn 

Môn học này giúp trang bị cho sinh viên hiểu biết về tính 

toán địa chất thủy văn, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy 

trong các công tác liên quan đến nước dưới đất như sơ 

đồ hóa điều kiện tự nhiên khi tính toán địa chất thủy văn, 

các phương trình chuyển động của nước dưới đất, cơ sở 

tính toán dòng thấm phẳng và trong không gian trong 

điều kiện tự nhiên và trong điều kiện đến các công trình 

tập trung nước, tính toán địa chất thủy văn tháo khô mỏ 

ngầm và lộ thiên, xác định các thông số địa chất thủy 

văn, tính toán trữ lượng khi có bổ sung nhân tạo 

   

2 
Tìm kiếm, thăm dò và đánh giá 

trữ lượng nước dưới đất 

- Nắm vững về các loại mỏ nước dưới đất, từ đặc điểm 

mỏ nước này liên hệ với những mỏ nước dưới đất ở Việt 

Nam; 

- Hiểu biết về tính giai đoạn trong điều tra và đánh giá tài 

nguyên nước dưới đất; 

Nắm được các khái niệm về tài nguyên, trữ lượng nước 

dưới đất và các phương pháp đánh giá. Từ lý thuyết nêu 

trên tiến hành đánh giá trữ lượng cho vùng cụ thể 

- Hiểu các tiêu chí và nội dung phân cấp tài nguyên và 

trữ lượng khai thác nước dưới đất. 

   

3 
Phương pháp mô hình trong địa 

chất thủy văn 

Trang bị cho học viên kiến thức về i) Khái niệm chung 

và các loại mô hình nước dưới đất ii) Xây dựng, chỉnh lý 

và dự báo mô hình  iii) Ứng dụng mô hình giải quyết các 

bài toán chuyên ngành Địa chất thủy văn, Địa kỹ thuật 

và Môi trường 

   

4 
Các quá trình hình thành thành 

phần hoá học nước dưới đất 

- Hiểu được các nhân tố tự nhiên và nhân tạo ảnh hưởng 

như thế nào đến sự hình thành chất lượng nước;  

- Nắm được và hiểu rõ các quá trình khác nhau xảy ra 

   



trong nước dưới đất có vai trò quan trọng đến sự hình 

thành phần hóa học của nước dưới đất;  

- Hiểu và giải thích được sự hình thành một số các 

nguyên tố chủ yếu trong nước dưới đất và các thành 

phần vi sinh, hữu cơ, thành phần khí trong nước dưới 

đất;  

- Nắm được các phương pháp điều tra nghiên cứu thủy 

địa hóa; 

- Biết được đặc điểm thủy địa hóa cơ bản ở các vùng 

lãnh thổ Việt Nam 

5 Địa chất thủy văn nhiễm bẩn 

Nắm được những khái niệm nhiễm bẩn nước dưới đất; 

Hiểu biết về nội dung những tiêu chuẩn đánh giá và phân 

loại mức độ nhiễm bẩn nước dưới đất; các con đường 

dịch chuyển chất bẩn vào tầng chứa nước; phạm vi, qui 

mô và cường độ nhiễm bẩn nước dưới đất; Đánh giá 

được những ảnh hưởng của hoạt động sản xuất, con 

người và môi trường tự nhiên đến nước dưới đất; Hiểu 

về các quá trình dịch chuyển chất bẩn trong môi trường 

bão hòa, cơ sở lý thuyết và một số phương pháp tính 

toán sự dịch chuyển của chất bẩn trong các tầng chứa 

nước. 

   

6 
Quản lý và bảo vệ tài nguyên 

nước dưới đất 

- Hiểu những khái niệm chung về quản lý tài nguyên 

nước; các hình thức và giải pháp quản lý tài nguyên 

nước;  

- Nắm bắt các quan điểm và nguyên tắc bảo vệ nước 

dưới đất; Các phương pháp đánh giá trạng thái, khả năng 

tự bảo vệ của nước dưới đất; 

- Biết cách khoanh định vùng bảo vệ nước dưới đất và 

bảo vệ các công trình khai thác nước dưới đất; 

- Đánh giá được tình trạng suy thoái tài nguyên nước 

dưới đất ở Việt Nam và các biện pháp bảo vệ. 

   

7 Động thái và cân bằng nước 

Các nhân tố ảnh hưởng và hình thành động thái nước 

dưới đất, những quy luật động thái nước ngầm, những 

quy luật động thái nước có áp. Nhiệm vụ và yêu cầu dự 

báo động thái nước dưới đất trong cung cấp nước, trong 

cải tại đất, trong xây dựng đô thị. Các yếu tố và thời gian 

trong dự báo động thái nước dưới đất. Phương pháp luận 

dự báo động thái nước dưới đất : Phương pháp thủy động 

lực, phương pháp sắc xuất thống kê, phương pháp cân 

bằng, phương pháp tương tự địa chất thủy văn, phương 

   



pháp mô hình. Dựa trên tài liệu quan trắc động thái nước 

dưới đất tính toán thông số Địa chất thủy văn, xác định 

lượng cung cấp ngấm của nước mưa cho nước dưới đất, 

tính toán cân bằng nước ngầm. Nghiên cứu động  thái 

trong tìm kiếm và thăm dò nước dưới đất. Nghiên cứu 

động thái trong vùng tưới. Trên cơ sở lý thuyết của 

phương pháp dự báo động thái thực hành dự báo động 

thái nước dưới đất một số vùng 

8 
Xử lý nước và các phương pháp 

phân tích nước hiện đại 

- Cung cấp khái niệm hệ thống cấp nước, công nghệ xử 

lý nước, yêu cầu chất lượng nước và các chỉ tiêu đánh 

giá chất lượng nước. 

- Nắm được công nghệ làm trong nước mặt và xử lý các 

chất ô nhiễm trong nước ngầm.  

- Nắm được các phương pháp khử trùng nước và các quá 

trình xử lý nước đặc biệt.  

- Nghiên cứu về nguyên tắc thiết kế, vận hành, bảo 

dưỡng trạm xử lý nước. 

   

9 Đánh giá tác động môi trường 

Học phần giới thiệu đại cương về môi trường, bao gồm: 

sinh thái học và hệ sinh thái, tài nguyên và môi trường, 

phát triển bền vững; những khái niệm cơ bản về đánh giá 

tác động môi trường; trình tự thực hiện đánh giá tác động 

môi trường; các phương pháp đánh giá tác động môi 

trường; phương pháp luận và nội dung đánh giá tác động 

môi trường đối với 1 dự án khai thác sử dụng nước dưới 

đất; đánh giá tác động môi trường ở các nước trên thế 

giới và hiện trạng môi trường Việt Nam 

   

10 Địa chất thủy văn cacstơ 

Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức về nước 

dưới đất trong môi trường chứa nước karst, phương pháp 

điều tra đánh giá nước tài nguyên nước karst 

   

11 
Thủy địa hóa đồng vị và hạt 

nhân 

- Hiểu được cỏc vấn đề chung về mụn học thủy địa hóa 

đồng vị và hạt nhân 

- Hiểu được chu trình tuần hoàn nước tự nhiên và đường 

nước khí tượng toàn cầu hay đường Craig  

- Đồng vị trong nước dưới đất: Nguồn gốc nước dưới đất 

trên cơ sở mối tương quan giữa  

- Hiểu được nguồn gốc ụ nhiễm nước dưới đất 

- Hiểu được vấn đề xác định “tuổi” của nước dưới đất. 

   

12 
Địa chất thuỷ văn các mỏ dầu 

và khí 

Cung cấp cho học viên cao học Địa chất thủy văn các 

kiến thức cơ bản về sự hình thành mỏ dầu và khí, các 

quy luật và hình thức vận động của chất lỏng trong các 

   



vỉa chứa; Cung cấp kiến thức cơ bản về vấn đề tìm kiếm 

dầu & khí, các chỉ tiêu, dấu hiệu thủy địa hóa tìm kiếm 

mỏ dầu & khí; cung cấp các khái niệm về phân loại các 

mỏ dầu, khí theo điều kiện thế nằm, theo thành hóa học, 

theo các nguồn năng lượng vỉa dầu, khí; đồng thời cũng 

tổng kết các đặc điểm cơ bản về địa chất thủy văn một số 

mỏ dầu, khí ở Việt Nam 

13 
Tin học ứng dụng và địa thống 

kê trong địa chất thủy văn 

Giới thiệu cho các học viên các công cụ phổ biến nhất 

trong Địa chất thủy văn thống kê và ứng dụng tin học hỗ 

trợ giải quyết các nhiệm vụ trong Địa chất thủy văn 

   

14 Địa chất thủy văn môi trường 

Khái niệm cơ bản về môi trường, địa chất thủy văn môi 

trường và các vấn đề địa chất thủy văn môi trường; đánh 

giá ảnh hưởng các hoạt động của con người đối với môi 

trường nước dưới đất; công tác bảo vệ môi trường nước 

dưới đất trên thế giới; các quy luật biến đổi tài nguyên 

môi trường nước dưới đất; các phương pháp đánh giá 

tính bền vững của tài nguyên môi trường nước dưới đất; 

các phương pháp tính toán, dự báo và đánh giá sự biến 

đổi động thái môi trường nước dưới đất 

   

15 Công nghệ 3S  

Giới thiệu cho học viên các kiến thức cơ bản về công 

nghệ định vị vệ tinh GPS, công nghệ viễn thám RS và 

công nghệ hệ thông tin địa lý GIS và một số ứng dụng 

   

16 
Địa vật lý trong địa chất thuỷ 

văn 

Học viên nắm được các kiến thức về các phương pháp 

địa vật lý hiện đại: đo sâu điện, đo từ, đo trường chuyển, 

đo địa vật lý lỗ khoan ứng dụng trong tìm kiếm nước 

ngầm, xác định địa tầng, xác định các tham số địa chất 

thủy văn của đất đá, xác đinh ranh giới nhiễm mặn của 

tầng nước ngầm 

   

17 
Địa chất thủy văn trong xây 

dựng các công trình ngầm  

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tính chất của môi 

trường lỗ hổng, các chất lỏng thấm trong môi trường lỗ 

hổng và định luật cơ bản về vận động của chất lỏng trong 

đất đá. Học phần này cung cấp khái niệm về các thông số 

của tầng chứa nước và phương pháp xác định chúng 

cũng như nghiên cứu tác động của nước dưới đất đến 

công trình ngầm thông qua quá trình truyền chất trong 

dòng ngầm, đồng thời giới thiệu các giải pháp đối phó 

với nước dưới đất khi xây dựng và vận hành công trình 

ngầm 

   

18 
Quản lý tài nguyên nước đới 

ven bờ và cửa sông 

- Hiểu được các khái niệm và đặc điểm cơ bản nước dưới 

đất trong đới ven bờ và cửa sông 
   



- Nắm được mối quan hệ giữa nước dưới đất vùng ven 

bờ và nước mặt 

- Nắm vững đặc điểm thành phần vô cơ và hữu cơ trong 

nước dưới đất của đới ven bờ và cửa sông 

- Hiểu và áp dụng được các phương pháp nghiên cứu 

phát triển bền vững đới ven bờ và cửa sông 

- Nắm được cơ sở thực tiễn và lý luận về quản lý đới ven 

bờ và cửa sông 

- Hiểu và áp dụng các phương pháp lập kế hoạch quản lý 

nước dưới đất đới ven bờ và cửa sông 

XIII – NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC 

1 Địa kiến tạo 

Nắm được những kiến thức cơ bản về hiểu rõ nguyên lý 

các học thuyết kiến tạo hiện đại, có kiến thức cơ bản về 

Thuyết kiến tạo mảng và các yếu tố cấu trúc chính của 

vỏ Trái đất liên quan đến các vận động của các mảng. 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 
Phân tích và giải đoán cấu tạo 

địa chất 

Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về bản chất của các 

cấu tạo địa chất; hiểu rõ hình thái, bản chất, điều kiện 

hình thành của các cấu tạo; mối quan hệ giữa cấu tạo với 

các quá trình địa chất hình thành các cấu trúc vỏ Trái đất 

ở các quy mô khác nhau. Tìm hiểu mối quan hệ giữa các 

cấu tạo với sự hình thành các nguồn tài nguyên địa chất 

và tai biến địa chất. 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

3 
Các phương pháp nghiên cứu 

thành phần vật chất 

Đào tạo cho các học viên nắm được các phương pháp 

nghiên cứu thành phần vật chất của đá và ứng dụng nó 

trong nghiên cứu cơ bản địa chất và khoáng sản. Học 

viên sau khi hoàn thành môn học này có khả năng tự lựa 

chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp cho mỗi loại đất 

đá. Biết lựa chọn mẫu, khoáng vật phân tích phù hợp cho 

mỗi loại đồng vị riêng biệt. 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

4 Địa mạo - tân kiến tạo 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về địa mạo, tài 

nguyên địa hình và Tân kiến tạo… 

- Áp dụng những kiến thức đã học phân tích các yếu tố 

địa mạo, tài nguyên địa hình và hoạt động Tân kiến tạo 

của một khu vực trên lãnh thổ Việt Nam 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 Phân tích bồn trầm tích 

Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về cơ 

chế hình thành các bể trầm tích theo các bối cảnh kiến 

tạo khác nhau và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu 

hệ thống dầu khí và các loại hình khoáng sản khác. 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

6 Địa chất biển Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về: 2 Học kỳ 1  Điểm chuyên cần: 10% 



* Đặc điểm hình thái – địa mạo, cơ chế hình thành biển 

và đại dương. 

* Các quá trình địa chất, hoàn lưu trong môi trường biển 

và đại dương 

* Lịch sử tiến hóa đại dương 

* Quản lý không gian ven biển và tài nguyên khoáng sản 

biển 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

7 
Các phương pháp phân tích và 

vẽ bản đồ cấu trúc sâu 

- Trang bị cho học viên những khái niệm cơ bản về bản 

đồ cấu trúc sâu 

- Đào tạo các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu tổng hợp 

giúp học viên lắm bắt được các nguyên tắc và phương 

pháp luận trong việc thành lập bản đồ cấu trúc sâu phục 

vụ cho việc nghiên cứu cấu trúc-kiến tạo, lịch sử tiến hóa 

địa chất và tìm kiếm-thăm dò khoáng sản dưới sâu. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

8 Trầm tích luận  

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về tướng 

đá - cổ địa lý, chu kỳ trầm tích và địa tầng phân tập, 

phân tích bể trầm tích và các phương pháp nghiên cứu 

trong trầm tích học 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

9 Khoáng sản biển 

Nghiên cứu về đặc điểm các loại hình khoáng sản được 

thành tạo trong môi trường biển, quy luật phát sinh và 

quy luật phân bố của các mỏ khoáng trong môi trường 

biển và đại dương, đồng thời cũng giới thiệu cơ sở và 

nguyên tắc tìm kiếm khoáng sản rắn ở biển và vấn đề 

môi trường khi khai thác khoáng sản biển 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

10 
Các vấn đề về địa kiến tạo Việt 

Nam 

Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về các vấn đề liên 

quan tới lịch sử nghiên cứu, các mô hình kiến tạo và lịch 

sử tiến hóa của vỏ Trái Đẩt lãnh thổ Việt Nam. Ý nghĩa 

của kiến tạo đối với sinh khoáng lãnh thổ. Phân tích và 

hiểu rõ các tồn tại trong nghiên cứu kiến tạo ở Việt Nam, 

đặc biệt là áp dụng học thuyết kiến tạo Mảng vào giải 

đoán kiến tạo Việt Nam 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11 
Luận giải và thiết lập mô hình 

cấu trúc - kiến tạo 

Nắm được những kiến thức cơ bản về các vấn đề chuyên 

sâu liên quan tới các khái niệm về mô hình địa chất, đặc 

biệt nhấn mạnh tới mô hình cấu trúc-kiến tạo, phân loại 

mô hình cấu trúc kiến tạo, biết cách xây dựng mô hình 

… 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

12 
Thạch luận nguồn gốc trên cơ 

sở thành phần vật chất 

Đào tạo cho các học viên cao học nắm được các phương 

pháp nghiên cứu thạch luận của các loại đá dựa trên cơ 

sở số liệu phân tích địa hóa, đồng vị. Học viên sau khi 

hoàn thành môn học này có khả năng tự lựa chọn 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



phương pháp nghiên cứu phù hợp cho mỗi loại đất đá và 

mục tiêu nghiên cứu khác nhau. 

13 
Các vấn đề về địa mạo - tân 

kiến tạo Việt Nam 

Nắm được những kiến thức cơ bản về Địa mạo và Tân 

kiến tạo Việt Nam… 3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

14 

Ứng dụng viễn thám và GIS 

trong luận giải địa chất khu vực 

ở Việt Nam 

Cung cấp cho người học các thông tin cơ bản nhất về 

khái niệm ảnh viễn thám, các loại ảnh viễn thám, các 

phương pháp thu nhận ảnh; nắm được các yếu tố của ảnh 

để phân tích và nhận dạng các thể địa chất ảnh; biết 

nguyên lý phân tích ảnh và thực hành phân tích một số 

ảnh vũ trụ và ảnh hàng không phục vụ việc nghiên cứu 

địa chất khu vực, tìm kiếm khoáng sản, nước dưới đất và 

nghiên cứu địa chất môi trường…. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

15 Công nghệ 3S  

- Nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ định vị 

vệ tinh (GPS), công nghệ Viễn thám (RS) và công nghệ 

hệ thông tin địa lý (GIS). 

- Một số ứng dụng của công nghệ này trong công tác 

quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

16 

Các vấn đề về địa chất môi 

trường và tai biến địa chất ở 

Việt Nam 

Môn học đề cập đến một số vấn đề lý luận về địa chất 

môi trường, hiện trạng và nguyên nhân xảy ra các tai 

biến địa chất trên lãnh thổ Việt Nam; các giải pháp 

phòng tránh và phương pháp lập bản đồ địa chất môi 

trường và tai biến địa chất. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

17 
Ứng dụng địa vật lý trong giải 

đoán cấu trúc - kiến tạo  

Học viên nắm được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu 

về các phương pháp địa vật lý ứng dụng trong giải đoán 

cấu trúc, kiến tạo, đặc biệt là các phương pháp, kỹ thuật 

xử lý tài liệu mới trong địa chấn và địa vật lý giếng 

khoan 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

18 
Thạch luận các đá magma và 

biến chất 

Nắm được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc cũng 

như bối cảnh địa động lực hình thành các đá magma và 

biến chất 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

19 Sinh khoáng học 

Nghiên cứu về các quy luật phát sinh và quy luật phân bố 

của các mỏ khoáng trong không gian và thời gian, đồng 

thời cũng giới thiệu cơ sở và nguyên tắc dự báo các diện 

tích chứa quặng cũng như các mỏ quặng dựa trên cơ sở 

các lý luận kinh điển và hiện đại. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

20 Cấu tạo nhỏ và ứng dụng 

Nắm được những kiến thức cơ bản về các loại cấu tạo 

quy mô nhỏ và vừa, có nguồn gốc khác nhau trong đá; 

mối quan hệ giữa các cấu tạo nhỏ và các cấu tạo khu vực 

và ý nghĩa … 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



XIV – NGÀNH KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HỌC 

1 Khoáng vật học nguồn gốc 

- Mục tiêu của học phần là cung cấp cho học viên các nội 

dung cơ bản về các loại hình nguồn gốc thành tạo các 

khoáng vật trong tự nhiên để làm cơ sở, học và nhận 

thức các chọc phần tiếp sau, 

- Cung cấp các cơ sở lý thuyết về lý thuyết sinh thành 

tinh thể, cân bằng  khoáng vật trong tự nhiên, các điều 

kiện cụ thể hình thành khoáng vật trong tự nhiên 

- Cung cấp các kiến thức khái quát về các dấu hiệu tiêu 

hình của khoáng vật, khoáng vật tiêu hình, các thế hệ và 

TKCSKV phục vụ cho việc xác định các điều kiện tạo 

khoáng. 

- Cung cấp các kiến thức tổng quát về các quá trình tạo 

khoáng nội sinh, ngoại sinh và biến chất, các THCS KV 

điển hình của các quá trình tạo khoáng đó. 

- Cung cấp kiến thức về các quá trình phá hủy khoáng 

vật trong tự nhiên 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 Thạch luận đá magma 

- Tổng quan về cấu trúc trái đất, quá trình hình thành 

magma và quy luật phân bố magma trên vỏ trái đất. 

- Các phương pháp nghiên cứu thạch luận magma hiện 

đại 

- Khái quát về hoạt động magma trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Mô tả nhận dạng các loạt, các kiểu magma hình thành 

trong các bối cảnh kiến tạo trong vỏ trái đất. 

- Nhận biết các kiểu biến đổi sau magma và mối lien 

quan với quặng hóa 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

3 Địa hoá ứng dụng 

- Cung cấp cho học viên các nội dung cơ bản về khái 

niệm Địa hóa, các lĩnh vực hoạt động của Địa hóa và 

ứng dụng Địa hóa. 

- Củng cố lại kiến thức về các nguyên tố, hành vi của 

chúng trong tự nhiên, phân loại các nguyên tố làm cơ sở 

cho học tập các chương tiếp theo 

- Củng cố lại kiến thức về thành phần hóa học của hệ 

Mặt trời, của Trái đât nói chung, thành phần các quyển 

bên ngoài của Trái đất. 

- Cung cấp kiên thức về địa hóa các quá trình tạo khoáng 

trong tự nhiên (nội sinh, ngoại sinh, biến chất). 

- Cung cấp kiên thức về địa hóa môi trường, đặc biệt là 

địa hóa môi trường nước, môi trường đất và địa hóa y 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



học. 

- Cung cấp kiến thức về địa hóa tìm kiếm thăm dò 

khoáng sản 

4 Trầm tích luận 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về tướng 

đá - cổ địa lý, chu kỳ trầm tích và địa tầng phân tập, 

phân tích bể trầm tích và các phương pháp nghiên cứu 

trong trầm tích học 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 Thạch luận đá biến chất 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về quy luật 

điều kiện cơ chế thành tạo các đá biến chất, phương pháp 

luận nghiên cứu các đá biến chất phục vụ công tác 

nghiên cứu địa chất, thành lập bản đồ địa chất, bản đồ 

sinh khoáng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

6 
Vỏ phong hoá và các phương 

pháp nghiên cứu 

- Cung cấp cho học viên các nội dung cơ bản về khái 

niệm vỏ phong hóa, quá trình phong hóa, tính phân đới 

của vỏ phong hóa. 

- Cung cấp các kiến thức về các đặc điểm của quá trình 

phong hóa nhiệt đới ẩm, cơ chế hòa tan, di chuyển các tổ 

phần trong vỏ phong hóa, cơ  chế tích tụ các sản phẩm 

trong vỏ phong hóa. Các phương pháp nghiên cứu vỏ 

phong hóa. 

- Cung cấp kiến thức về các kiểu vỏ phong hóa trên các 

thành tạo địa chất tiêu biểu ở Việt Nam. 

- Cung cấp kiên thức về các loại khoáng sản chính liên 

quan đến vỏ phong hóa ở việt Nam 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

7 Cơ sở hoá lý cho địa chất học 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ 

sở hóa lý của các quá trình địa chất để có thể hiểu được 

một cách sâu sắc và luận giải các vấn đề thạch luận hiện 

đại. 

- Cung cấp các cơ sở lý thuyết về hóa lý và nhiệt động 

học áp dụng trong địa chất, các điều kiện cân bằng pha 

và cân bằng khoáng vật trong thực tế, các điều kiện cụ 

thể hình thành khoáng vật trong tự nhiên. 

- Cung cấp các kiến thức khái quát Nhiệt động học của 

các quá trình kết tinh khoáng vật. Đề cập chi tiết đến 

nhiệt động của quá trình tạo khoáng vật tiêu biểu. 

- Cung cấp các kiến thức tổng quát về Nhiệt kế và áp kế 

trình bày các nguyên tắc tương ứng pha và một số địa 

nhiệt - áp kế thường dùng. Áp dụng nhiệt động để phân 

tích các tổ hợp cộng sinh khoáng vật. 

- Cung câp kiến thức cơ bản về cân bằng pha, mô hình 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



nhiệt động của magma xác định các điều kiện nhiệt động 

cơ bản hình thành magma. 

8 Địa hoá đồng vị   

- Cung cấp cho học viên các nội dung cơ bản về khái 

niệm Địa hóa đồng vị. 

- Cung cấp các kiến thức về địa thời học, ứng dụng các 

đồng vị trong xác định tuổi địa chất của các thành tạo đất 

đá , tập trung vào các cặp đồng vị các nguyên tố hiếm và 

đồng vị U-Th…. 

- Cung cấp kiến thức chung về các kiểu đồng vị của 

manti, vỏ… và ứng dụng trong địa chất để xác định 

nguồn gốc của các thành tạo magma từ dưới sâu hay hỗn 

nhiễm trong vỏ 

- Cung cấp kiến thức về các đồng vị bền trong đó tập 

trung vào các đồng vị Oxy, lưu huỳnh, hydro và carbon 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

9 Núi lửa học  

Nắm được nguyên nhân hình thành núi lửa, quy luật 

phân bố của chúng trên trái đất. Phân loại các kiểu núi 

lửa theo hình thái và cơ chế hoạt động. Hiểu được những 

tác hại và nguồn lợi do núi lửa mạng lại. Hiểu biết các 

phương pháp dự báo hoạt động núi lửa. Từ đó học viên 

liên hệ với lãnh thổ Việt Nam, có cách nhìn đầy đủ hơn 

về việc dự báo các hoạt động núi lửa hiện đại ở Việt nam 

và biết phương pháp nghiên cứu đo vẽ BDDC và TKKS 

ở những khu vực phân bố đá phun trào 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

10 
Địa tầng phân tập và phương 

pháp nghiên cứu 

- Khái niệm cơ bản về địa tầng phân tập 

- Kiến thức về các hệ thống trầm tích liên quan đến chu 

kỳ thay đổi mực nước biển chân tĩnh, các mặt ranh giới 

và các kiểu cấu tạo của địa tầng phân tập 

- Những vấn đề cơ bản về các nội dung phân tích địa 

tầng phân tập 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11 Sinh khoáng học 

Nghiên cứu về các quy luật phát sinh và quy luật phân bố 

của các mỏ khoáng trong không gian và thời gian, đồng 

thời cũng giới thiệu cơ sở và nguyên tắc dự báo các diện 

tích chứa quặng cũng như các mỏ quặng dựa trên cơ sở 

các lý luận kinh điển và hiện đại 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

12 Khoáng chất công nghiệp  

Trang bị cho học viên những kiến thức về các loại 

khoáng chất công nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu 

của chúng cho các ngành công nghiệp nước ta; cũng như 

những kiến thức cơ bản về nguyên liệu và công nghệ sản 

xuất gốm sứ, vật liệu chịu lửa của Việt Nam 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

13 Khoáng tướng học Nắm được cơ sở lý luận về các tính chất vật lý và quang 3 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



học của các khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản xạ; 

Sử dụng thành thạo kính hiển vi phản xạ và nắm chắc 

phương pháp xác định khoáng vật quặng dưới kính hiển 

vi phản xạ; Những kiến thức mở rộng và nâng cao về đặc 

điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng; 

Hiểu và sử dụng các kết quả nghiên cứu khoáng tướng 

trong việc luận giải nguồn gốc các mỏ quặng và giúp cho 

công tác tuyển quặng đạt hiệu quả cao nhất 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

14 Các quá trình tạo quặng 

Giới thiệu những vấn đề chung cơ bản nhất về các quá 

trình tạo quặng liên hệ với hệ thống các quá trình địa 

chất. Đồng thời, học phần cũng giới thiệu các bảng phân 

loại nguồn gốc các mỏ quặng theo các tác giả khác nhau 

để người học có thể vận dụng trong những hoàn cảnh 

phù hợp của thực tiễn. 

3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

XV – NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ 

1 Quản lý chiến lược  

Nghiên cứu lý luận về quản trị chiến lược trong các tổ 

chức nói chung và quản trị kinh doanh nói riêng 3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

2 Quản lý dự trữ hàng hóa 

Nghiên cứu các mô hình quản lý dự trữ sản phẩm và 

hàng hoá  trên cơ sở tối ưu hoá chi phí, đưa ra phương án 

dự trữ hợp lý cho doanh nghiệp 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

3 
Phân tích định lượng trong quản 

lý kinh tế 

Nội dung học phần trình bầy cơ sở của lý thuyết ra quyết 

định quản lý và một số phương pháp phân tích định 

lượng thường được sử dụng để ra quyết định trong quản 

lý kinh tế. Các phương pháp này được trình bày dưới 

dạng các mô hình ngắn gọn dễ vận dụng, như: Mô hình 

ra quyết định trong điều kiện có rủi ro bằng sơ đồ cây; 

Mô hình ra quyết định phụ thuộc nhiều yếu tố; Mô hình 

phân tích Marcov; Mô hình lý thuyết trò chơi; Mô hình 

mô phỏng; Mô hình lý thuyết phục vụ đám đông và một 

số mô hình định lượng về vốn đầu tư 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

4 Dự báo kinh tế 

Để hoạch định chiến lược kinh doanh có căn cứ khoa 

học, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao cần phải dự báo 

kinh tế. Môn học trình bày có hệ thống sự cần thiết 

khách quan về dự báo kinh tế, các phương pháp dự báo 

nói chung và dự báo nhu cầu thị trường, tốc độ phát triển 

kinh tế và một số phương pháp dự báo phù hợp với cơ 

chế thị trường như giá cả, mức độ cạnh tranh, … 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý chuyên sâu cung cấp những kiến thức cơ bản về 3 Học kỳ 1  Điểm chuyên cần: 10% 



công trình nâng cao quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình cho học viên 

cao học ngành quản lý kinh tế. Nội dung của môn học 

tập trung vào công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình theo 3 giai đoạn của quá trình đầu tư là giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu tư và giai 

đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác và 

sử dụng. Trong từng nội dung, đề cập đến các chức năng 

quản lý dự án: lập kết hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm 

tra giám sát thực hiện 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

6 Tổ chức nguồn lực tài chính 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về phân bổ và 

sử dụng nguồn lực cơ bản bản của một quốc gia, một tổ 

chức, một doanh nghiệp sao cho có hiệu quả nhất trong 

điều kiện nguồn lực có hạn. Trong đó đặt trọng tâm vào 

huy động và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước, huy động 

và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp dưới góc độ tài 

chính 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

7 Pháp luật kinh doanh 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quy định 

của pháp luật trong việc thành lập, hoạt động và chấm 

dứt hoạt động của loại hình kinh doanh ở Việt Nam hiện 

nay; Cung cấp các kỹ năng quan trọng và cần thiết về áp 

dụng pháp luật khi ký kết và thực hiện các hoạt động 

thương mại qua hình thức pháp lý hợp đồng; cung cấp 

các tri thức cơ bản về pháp luật trong hoạt động đầu tư; 

vận dụng và lựa chọn các hình thức giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh; Cung cấp kiến thức về pháp luật lao 

động trong các doanh nghiệp hiện nay cũng như về 

nguyên nhân, trình tự thủ tục giải quyết về giải thể, phá 

sản của các đối tượng theo quy định của pháp luật 

3 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

8 Tin học trong quản lý kinh tế 

Học phần giới thiệu tổng quan về công nghệ thông tin và 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế; 

những tác động của ứng dụng công nghệ thông tin tới 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tới 

công tác quản lý kinh tế trong doanh nghiệp. Học phần 

cũng phân tích những thay đổi cần có của nhà quản lý để 

ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả. Hệ thống 

thông tin quản lý được giới thiệu trong chương 2 và 

chương 3 của học phần, từ khái niệm đến phát triển các 

hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp 

2 Học kỳ 1  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

9 Quản lý nhà nước về kinh tế 
Cung cấp cho học viên những kiến thức lý luận cơ bản, 

có tính hệ thống về Nhà nước và quản lý nhà nước về 
3 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 



kinh tế như: Bản chất của Nhà nước, khái niệm về quản 

lý và quản lý nhà nước về kinh tế. Những nguyên tắc, cơ 

chế, phương pháp, công cụ và chức năng quản lý nhà 

nước về kinh tế. Tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

10 
Các phương pháp định giá tài 

sản và giá trị doanh nghiệp 

Quản lý chuyên sâu cung cấp những kiến thức cơ bản về 

phương pháp định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp cho 

học viên cao học ngành quản lý kinh tế. Nội dung của 

môn học tập trung vào giới thiệu từng phương pháp xác 

định giá trị tài sản, giá trị doanh nghiệp theo các quan 

điểm khác nhau và  phân tích ưu nhược điểm cũng như 

khả năng vận dụng trong thực tế phục vụ cho công tác cổ 

phần hóa, chuyển nhượng, tái cấu trúc doanh nghiệp 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11 Quản trị kinh doanh quốc tế 

Nội dung học phần trình bày các đặc điểm cơ bản của 

kinh doanh quốc tế; các khuôn khổ môi trường kinh 

doanh quốc tế; các định chế mậu dịch và đầu tư quốc tế; 

quản trị tài chính quốc tế và quản trị chức năng kinh 

doanh quốc tế 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

12 

Xây dựng cơ cấu nguồn vốn 

của doanh nghiệp trong nền 

kinh tế thị trường 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về nguồn vốn 

của doanh nghiệp cũng như các phương thức huy động 

vốn qua thị trường tài chính, lựa chọn các công cụ huy 

động vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, đặt trọng 

tâm vào xây dựng mô hình xác định cơ cấu nguồn vốn 

hợp lý đảm bảo an toàn tài chính và chi phí sử dụng vốn 

thấp nhất cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nội dung môn 

học còn củng cố sự hiểu biết của học viên về các quyết 

định nguồn vốn và tăng cường khả năng nghiên cứu 

cũng như phân tích các vấn đề có liên quan trong hoạch 

định chính sách huy động vốn của doanh nghiệp 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

13 
Tâm lý học trong quản lý kinh 

tế 

Nghiên cứu lý luận về tâm lý học trong quản trị kinh 

doanh 2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

14 Kỹ thuật Marketing nâng cao 

Để xây dựng các hoạt động hoặc chiến lược marketing 

có hiệu quả trong kinh doanh cần phải có kỹ thuật “công 

cụ” tiến hành hệ thống các kế hoạch, quá trình một cách 

tương đối cụ thể từ xác lập các mô hình, dữ liệu, đo 

lường, thiết kế, chọn mẫu nghiên cứu, xử lý, phân tích và 

lập báo cáo, trình bày kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu 

các chuyên đề kỹ thuật xây dựng chính sách giá cả, chính 

sách quảng cáo 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



15 Quản lý tài chính công 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tác động 

tài chính vĩ mô của Chính phủ, về chi tiêu công và đánh 

giá các chương trình chi tiêu công, về thuế và tác động 

của thuế, về ngân sách và quản lý NSNN, về nợ và quản 

lý nợ của Chính phủ… 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

16 
Bài toán tối ưu trong quản lý 

kinh tế 

Nghiên cứu tối ưu hóa trong quản lý kinh tế thực tế 

nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý, biến 

những khả năng có thể thành hiện thực, đề xuất những 

phương pháp, phương tiện quản lý hoàn thiện hơn. Tài 

liệu muốn khái quát hóa, giải thích và giới thiệu dưới 

hình thức phổ cập những vấn đề cơ bản mà toán - kinh tế 

đã vận dụng vào khoa học của quản lý kinh tế và thực 

tiễn hoạt động kinh doanh 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

17 Kinh tế học lao động 

 Hiểu được và phân biệt được những khái niệm cơ bản 

về kinh tế học lao động như cung lao động, cầu lao động, 

dư cung lao động, dư cầu lao động; nắm được cách xác 

định các hàm cung và hàm cầu lao động trên thị trường; 

 Hiểu được cấu trúc của thị trường lao động và các 

nguyên lý vận hành của thị trường lao động; 

 Giải thích được các quyết định cung lao động của 

những người lao động trên thị trường; Giải thích được 

các quyết định thuê mướn lao động của những công ty 

trên thị trường; 

 Hiểu và giải thích được cách vận hành của thị trường 

lao động trên cơ sở cân bằng thị trường; tác động về 

những hạn chế của thị trường lao động và tác động của 

các chính sách lao động - việc làm khác nhau của chính 

phủ lên mức lương; một số tác động của chính sách lao 

động của chính phủ lên cung lao động như chính sách trợ 

cấp thất nghiệp, chính sách thuế thu nhập cá nhân; Hiểu 

được hệ thống các chính sách an sinh và bảo hiểm xã hội 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

18 
Quản lý môi trường bằng công 

cụ kinh tế 

Cơ sở lý luận về quản lý môi trường; các công cụ kinh tế 

trong quản lý môi trường; các công cụ kinh tế trong quản 

lý môi trường ở Việt Nam; tăng cường quản lý môi 

trường bằng công cụ kinh tế 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

19 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

Nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường nhằm cung 

cấp những phương pháp luận cơ bản về quản lý tài 

nguyên và môi trường, đánh giá hiệu quả khai thác tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời cũng đưa ra 

những phương pháp giải quyết, những tình huống, nội 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



dung quản lý tài nguyên và môi trường cụ thể phù hợp 

với thông lệ quốc tế về lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

20 Quản trị chi phí 

Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về công tác quản 

trị chi phí trong các doanh nghiệp và đơn vị hành chính 

sự nghiệp, học phần bao gồm các vấn đề cơ bản như khái 

niệm, vai trò, nguyên tắc, nội dung công tác quản trị chi 

phí. Làm rõ sự khác biệt về công tác quản trị chi phí giữa 

doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp như hoạch 

định chi phí, phân tích chi phí, kiểm soát chi phí. Xu 

hướng phát triển công tác quản trị chi phí trong nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

21 Các định chế tài chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các định 

chế tài chính cũng như các thành phần chủ yếu trong hệ 

thống tài chính. Trong đó đặt trọng tâm vào cung cấp 

kiến thức về các định chế tài chính trung gian như ngân 

hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài 

chính, công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, qua đó giúp 

người học được nắm được chức năng, vai trò, nội dung 

và cơ chế hoạt động của một số định chế tài chính chủ 

yếu trong nền kinh tế thị trường. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

22 
Quản lý sự thay đổi và khủng 

hoảng của các tổ chức 

Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về cách thức các 

tổ chức quản lý sự thay đổi và đối phó với khủng hoảng 

trong điều kiện Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập 

quốc tế. Học phần bao gồm các vấn đề cơ bản như mục 

tiêu, trở ngại thay đổi, lý thuyết thay đổi các tổ chức, kỹ 

thuật quản lý thay đổi, khái niệm, phân loại và các yếu tố 

khủng hoảng, chiến lược quản lý khủng hoảng trong các 

tổ chức 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

23 Quản lý Ngân sách Nhà nước 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về Ngân 

sách Nhà nước. Trong đó đặt trọng tâm vào cung cấp 

kiến thức về Ngân sách Nhà nước, Phân cấp Ngân sách 

Nhà nước, Chu trình quản lý ngân sách nhà nước, Cân 

đối Ngân sách Nhà nước, Thu, Chi Ngân sách Nhà nước 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

24 Quản lý Kho bạc Nhà nước 

Học viên hiểu được một số vấn đề cơ bản về hoạt động 

nghiệp vụ Kho bạc nhằm thực hiện chính sách tài khóa; 

phân tích chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn KBNN; sơ đồ 

hóa tổ chức bộ máy của KBNN; mô tả các quy trình 

nghiệp vụ Kho bạc chủ yếu: thu, chi NSNN, phát hành 

trái phiếu chính phủ, quản lý ngân quỹ nhà nước, tổng kế 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



toán nhà nước, trong đó phân tích cụ thể nhiệm vụ của 

các đơn vị thuộc KBNN tham gia vào quy trình và các 

cơ quan có liên quan trong chu trình NSNN;Đề xuất các 

nội dung cần đổi mới trong quản lý KBNN ở Việt Nam 

25 Thuế 

  Nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về thuế và nội 

dung cơ bản của các sắc thuế liên quan chủ yếu tới 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam: 

Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Thuế thu nhập cá nhân.  

+ Nắm được các vấn đề lý luận và các nội dung cơ bản 

về quản lý thuế, tổ chức bộ máy thu thuế, quy trình quản 

lý thuế, dự toán thu thuế, thanh tra, kiểm tra thuế 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

26 Quản lý tài sản nhà nước 

Yêu cầu học viên nắm bắt được những nhận thức cơ bản 

về tài sản công, các nguyên tắc, nội dung quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị nhà nước và 

một số vấn đề thuộc khu vực công; có kỹ năng đọc, hiểu 

và phân tích nội dung một số văn bản pháp luật quản lý, 

sử dụng tài sản nhà nước 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

27 Tiền tệ ngân hàng 

Học phần trang bị cho cao học viên những vấn đề lý luận 

mang tính tổng hợp, chuyên sâu các nội dung về: (1) 

Chính sách tiền tệ của Nhà nước (lãi suất, tỷ giá hối đoái, 

lượng tiền cung ứng,...) và tác động của chính sách tiền 

tệ tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô (tăng trưởng kinh tế, 

lạm phát, ổn định thị trường tài chính); (2) Ngân hàng, 

hệ thống ngân hàng và quản lý các hoạt động của ngân 

hàng (chính sách phát triển hệ thống ngân hàng, phát 

triển các nghiệp vụ ngân hàng, quản trị rủi ro,…) 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

28 
Nghiên cứu và dự báo định 

lượng tài nguyên khoáng sản 

Giới thiệu các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, dự 

báo định lượng tài nguyên khoáng sản trong công tác 

điều tra và tìm kiếm khoáng sản; Các tiền đề và dấu hiệu 

hiệu tìm kiếm khoáng sản cũng như mối liên quan của 

quặng hóa với các yếu tố khống chế quặng; Các phương 

pháp tìm kiếm và vấn đề lựa chọn tổ hợp các phương 

pháp trong tìm kiếm khoáng sản; Trên cơ sở phân tích 

các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm, đặc biệt là các dữ liệu 

địa chất để lựa chọn các phương pháp dự báo định lượng 

tài nguyên khoáng sản một cách phù hợp 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

29 Các biện pháp nâng cao hiệu Học phần cung cấp các kiến thức của các vấn đề về biện 2 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



quả xây dựng công trình ngầm pháp nâng cao hiệu quả xây dựng Công trình ngầm Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

30 
Hệ thống quản lý biến động đất 

đai 

- Xây dựng bài toán tạo Topology: Sắp xếp, tìm kiếm, 

khoanh vùng, mô hình cấu trúc DCEL 

- Cadastral Editor: Kết cấu địa chính, bình sai kết cấu địa 

chính, hiệu chỉnh các lớp đối tượng, biên tập kết cấu địa 

chính 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

31 
Quản lý và bảo vệ tài nguyên 

nước dưới đất 

- Hiểu những khái niệm chung về quản lý tài nguyên 

nước; các hình thức và giải pháp quản lý tài nguyên 

nước;  

- Nắm bắt các quan điểm và nguyên tắc bảo vệ nước 

dưới đất; Các phương pháp đánh giá trạng thái, khả năng 

tự bảo vệ của nước dưới đất; 

- Biết cách khoanh định vùng bảo vệ nước dưới đất và 

bảo vệ các công trình khai thác nước dưới đất; 

- Đánh giá được tình trạng suy thoái tài nguyên nước 

dưới đất ở Việt Nam và các biện pháp bảo vệ. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

32 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

Sau khi học môn này, học viên hiểu được và có kiến thức 

căn bản về phương pháp nghiên cứu ứng dụng trong 

khoa học kinh tế, tài chính, ngân hàng, chính sách công 

nói chung và áp dụng cụ thể vào việc nghiên cứu theo 

nhóm hay nghiên cứu cá nhân, từ đó học viên có đủ nền 

tảng kiến thức để tiến hành thực hiện luận văn tốt nghiệp 

cao học hay các nghiên cứu khác 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

33 
Thành lập và sử dụng bản đồ 

trong du lịch 

Nâng cao kiến thức của học viên về thiết kế bản đồ 

chuyên đề đặc biệt chuyên sâu vào thể loại bản đồ hỗ trợ 

công tác quản lý, quảng bá tài nguyên du lịch,... 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

34 
Thành lập và sử dụng bản đồ 

trong lĩnh vực môi trường 

Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về môi trường, có 

khả năng phân tích sử dụng và thành lập các bản đồ môi 

trường 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

35 
Phương pháp nghiên cứu bằng 

bản đồ 

Nâng cao kiến thức của học viên về các phương pháp 

khai thác, biến đổi các thông tin trên các bản đồ và các 

phương pháp phân tích chúng để nghiên cứu các hiện 

tượng tự nhiên và kinh tế xã hội nhằm đưa ra những kết 

quả theo mục đích đặt ra, phục vụ các hoạt động nghiên 

cứu khoa học và thực tiễn. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

36 
Ứng dụng công nghệ GNSS 

trong đo ảnh 

Trang bị cho học viên biết nắm bắt được những kiến 

thức cơ bản về hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu 

GNSS trong việc thiết lập mạng lưới trạm tham chiếu 

hoạt động liên tục CORS phục vụ cho các công tác đo 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



đạc thu thập số liệu thực địa. Cung cấp cho học viên 

những kiến thức mới nâng cao về công nghệ GNSS và 

những ứng dụng tiêu biểu của GNSS trong đo ảnh 

37 Kỹ thuật LIDAR 

Trang bị cho học viên có kiến thức về công nghệ Lidar 

để có thể khai thác ứng dụng trong các lĩnh vực thành lập 

bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, lập cơ sở dữ liệu cho 

GIS và khai thác ứng dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu 

tài nguyên và môi trường khác… 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

38 Mô hình số độ cao 

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về mô 

hình số độ cao như: các phương pháp xây dựng mô hình 

số độ cao, bản chất toán học của mô hình số độ cao, 

nghiên cứu về độ chính xác và các ứng dụng của mô 

hình số độ cao… đây là một sản phẩm không thể thiếu 

trong quy trình công nghệ đo vẽ thành lập bản đồ nói 

chung và các nhu cầu ứng dụng thực tiễn nói riêng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

39 
Phương pháp đánh giá chất 

lượng và gia cố khối đá 

Nhằm trang bị cho học viên cao học chuyên ngành Địa 

chất công trình - Địa kỹ thuật các phương pháp đánh giá 

chất lượng và gia cố khối đá ứng dụng những kiến thức 

đó trong thực tiễn công tác 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

40 
Sự cố công trình xây dựng và 

các giải pháp xử lý 

Trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao về nền 

móng công trình xây dựng; biết cách phân tích được 

nguyên nhân phát sinh sự cố công trình và đề ra các biện 

pháp giảm thiểu, sửa chữa công trình bị sự cố 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

41 Quy hoạch thực nghiệm 

Kiến thức cơ bản về sai số và lí thuyết của thống kê toán 

học, về quy hoạch thực nghiệm nói chung và quy hoạch 

TDY2, về cách tiến hành thí nghiệm để tiến đến miền tối 

ưu, về quy hoạch thực nghiệm bậc hai,về hệ số tương 

quan 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

42 
Độ tin cậy máy, thiết bị mỏ và 

dầu khí 

Học viên nắm được phương pháp nghiên cứu đánh giá về 

độ tin cậy của từng bộ phận hay hệ thống của máy và 

thiết bị mỏ, dầu khí để có thể tìm ra những khâu yếu 

kém, hay hư hỏng của thiết bị, từ đó có biện pháp nâng 

cao khả năng làm việc của nó 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

43 
Phương pháp vận tải bằng 

đường ống 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về 

phương pháp vận tải bằng đường ống; hiểu biết cơ chế 

vận hành của hệ thống vận tải bằng sức nước và sức khí; 

các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số vận tải và năng 

suất của thiết bị; nắm vững phương pháp tính toán vận 

tải bằng sức nước và sức khí 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

44 Lý thuyết nâng cao trong Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của 2 Học kỳ 2  Điểm chuyên cần: 10% 



nghiên cứu thiết kế máy, thiết 

bị mỏ và dầu khí 

các phần tử thủy lực-khí nén trong mạch truyền động và 

mạch điều khiển thủy khí; tính toán các phần tử; phương 

pháp điều chỉnh và điều khiển, lựa chọn và tính kiểm tra 

mạch thủy khí. Hiểu biết các phần tử logic và mạch logic 

trong điều khiển 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

45 
Ứng dụng địa vật lý trong 

khoáng sản và môi trường 

Đánh giá tổng quan việc ứng dụng các phương pháp Địa 

vật lý trong tìm kiếm khoáng sản và môi trường 2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

46 

Các thành tựu mới trong Địa 

chất - Địa vật lý Dầu khí và 

biển  

Cập nhật cho học viên những thành tựu mới mà các 

phương pháp Địa vật lý đã đạt được trongthời gian gần 

nhất. Trang bị cho học viên sự hiểu biết bản chất và ứng 

dụng của những thành tựu này trong tìm kiếm dầu khí và 

nghiên cứu biển 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

47 
Công nghệ mới trong chế biến 

dầu khí 

Học viên có kiến thức cơ bản và nâng cao về công nghệ 

lọc dầu và chế biến khí, có kiến thức nâng cao về chế 

biến khí bao gồm các công nghệ mới trong làm khô khí, 

làm ngọt khí, thu hồi và xử lý lưu huỳnh, sản xuất chất 

lỏng khí tự nhiên (NGL) và khí tự nhiên hóa lỏng 

(LNG), làm sạch các dòng khí thải, xử lý khí hồ và dòng 

lỏng thải, sản xuất hyđrô và khí tổng hợp, quá trình 

reforming, có kiến thức nâng cao về công nghệ lọc – hóa 

dầu bao gồm các công nghệ mới trong các quá trình chế 

biến hóa học cơ bản và chế biến hóa học khác, có kiến 

thức về những công nghệ phân tách, những công nghệ 

chiết hợp chất lưu huỳnh và làm ngọt, những công nghệ 

sản xuất hợp chất chứa ôxy và những công nghệ chuyển 

hóa khí thành lỏng 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

48 
Kiểm soát môi trường trong 

công nghiệp dầu khí 

Cung cấp cho học viên những kiến thức về các vấn đề 

môi trường, kiểm soát và xử lý môi trường trong công 

nghiệp khai thác và chế biến dầu khí. Học viên nắm 

được các nguồn có thể gây ô nhiễm trong công nghiệp 

khai thác, vận chuyển, chế biến cũng như sử dụng sản 

phẩm dầu khí. Học viên cũng được trang bị các kiến thức 

cơ bản về quản lý và xử lý các chất phát thải trong công 

nghiệp dầu khí nói chung và trong công nghiệp chế biến 

dầu khí nói riêng. Thông qua học phần, học viên nắm 

được các phương án xử lý đối với từng dạng chất phát 

thải: rắn, lỏng, khí trong công nghiệp chế biến dầu khí. 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

49 Nhiên liệu sạch 
Cung cấp cho học viên những kiến thức mới về các công 

nghệ sản xuất nhiên liệu sạch, Các tính chất hóa lý và 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 



đặc tính nhiên liệu của nhiên liệu sạch. Những vấn đề 

kinh tế và môi trường liên quan đến nhiên liệu sạch 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

50 Năng lượng xanh 

Giới thiệu đại cương về năng lượng xanh, gồm có năng 

lượng xanh thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba; Các nguồn 

năng lượng xanh: mặt trời, gió, thủy năng, năng lượng 

địa nhiệt, năng lượng sinh khối, nhiên liệu sinh học; 

Tiềm năng và sự phát triển năng lượng xanh ở một số 

quốc gia: châu Âu, Mỹ, châu Á 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

51 

Phát triển bền vững công 

nghiệp chế biến và sử dụng 

khoáng sản 

Giới thiệu một số khái niệm, quan điểm và kinh nghiệm 

có liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững công nghiệp khoáng sản của thế giới và trong 

nước; đề cập đến mối quan hệ giữa tài nguyên, môi 

trường với phát triển nói chung và phát triển bền vững 

công nghiệp khoáng sản nói riêng;  đề cập đến những 

đặc điểm và giải pháp giảm thiểu tác động của công 

nghiệp khoáng sản đến các thành phần môi trường của 

các giai đoạn hoạt động 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

52 
Xử lý quặng bằng phương pháp 

nhiệt 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về các quá 

trình hóa lý xảy ra khi xử lý quặng bằng nhiệt. Trên cơ 

sở đó học viên có khả năng tiếp cận và biết vận dụng để 

xử lý quặng, tinh quặng trong quá trình tuyển làm giàu 

khoáng sản, tăng tỷ lệ thu hồi khoáng sản có ích, cũng 

như nắm bắt được các công nghệ tận thu các phế thải, 

phế phẩm và phụ phẩm sinh ra trong sản xuất 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

53 
Kỹ thuật mới trong tuyển bằng 

phương pháp vật lý 

Trang bị cho học viên cao học hiểu sâu về các phương 

pháp tuyển trọng lực, về các phương pháp tuyển từ, bổ 

sung các quá trình, các phương pháp và thiết bị tuyển 

mới xuất hiện trên thế giới vào cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 

21 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

54 
Ổn định và bền vững công trình 

ngầm  

Cung cấp cho học viên các kiến thức tổng hợp về các 

vấn đề về ổn định và bền vững công trình ngầm khác 

nhau trên thực tế 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

55 

Bảo vệ môi trường trong xây 

dựng, sử dụng công trình ngầm, 

mỏ và công trình đặc biệt  

- Nắm vững tác động giữa môi trường và phát triển; 

Nguyên lý môi trường và giá trị nhân văn trong quản lý 

môi trường; Mối quan hệ mật thiết giữa phát triển và môi 

trường. 

- Hiểu rõ thế nào là phát triển bền vững; Quan hệ giữa 

môi trường và phát triển bền vững. Phát triển bền vững 

là trách nhiệm của mỗi dân tộc và của cả nhân loại. Hiệu 

ứng môi trường và những thách thức với phát triển bền 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



vững ở Việt Nam và trên thế giới. 

- Cách tiếp cận về hạch toán môi trường; chương trình 

của chính phủ thông qua các phân tích ngân sách; Hạch 

toán tài nguyên thiên nhiên và môi trường với sự phát 

triển bền vững 

56 

Quy hoạch mặt bằng và công 

trình bề mặt phục vụ cho xây 

dựng, sử dụng công trình ngầm  

- Đáp ứng các yêu cầu và quy định về quy hoạch xây 

dựng. Nắm vững nguyên tắc chung khi quy hoach, thiết 

kế công trình bề mặt cũng như khoảng cách an toàn từ 

công trình tới các công trinh lân cận. 

- Nắm vững được các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ thuật thi 

công đất; Xác định được khối lượng công việc làm đất 

bằng lưới tam giác và sử dụng được biểu đồ Cotinop. 

Biết được các loại cừ sử dụng trong quá trình làm kè 

hoặc bảo vệ thành hố móng trong thi công. 

- Nắm được các phương thức vận chuyển trong quá trình 

thi công mặt bằng và thi công các công trình trên mặt 

bằng sân công nghiệp 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

57 

Những tiến bộ trong lĩnh vực 

xây dựng công trình ngầm bằng 

phương pháp lộ thiên 

Học phần cung cấp các kiến thức về những tiến bộ trong 

lĩnh vực xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp lộ 

thiên 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

58 
Một số phương pháp giải các 

bài toán biên  

Học phần cung cấp các kiến thức về giải các phương 

trình vi phân với các điều kiện biên đơn giản hoặc phức 

tạp, các phương pháp hàm biến phức, phương pháp sai 

phân hữu hạn và phương pháp biến phân ứng dụng trong 

lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và mỏ 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

59 Tổ chức cung cấp điện 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và hiện đại 

về các điều kiện an toàn điện giật, an toàn nổ và hoả 

hoạn khi vận hành mạng điện mỏ; chú ý đến các điều 

kiện kinh tế kỹ thuật khi thiết kế mạng điện mỏ 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

60 Quy hoạch và quản lý lưới điện 

Kiến thức về cơ sở lập quy hoạch, về phụ tải điện, về 

quy hoạch lưới điện, về phân tích tài chính các dự án khi 

quy hoạch lưới điện, về quản lý lưới điện 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

61 
Kỹ thuật an toàn điện và phòng 

cháy nổ 

1) Kiến thức Kỹ thuật an toàn phòng chống điện giật: 

điện trở cơ thể người; tác động của dòng điện đối với cơ 

thể người và các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thương điện 

giật; tiêu chuẩn an toàn điện; nguy hiểm điện giật khi 

người chạm trực tiếp vào bộ phận mang điện đối với các 

mạng điện xoay chiều 1 pha, đối với các mạng điện xoay 

chiều 3 pha; nguy hiểm điện giật khi người đi vào vùng 

chịu tác dụng của trường tản dòng ngắn mạch xuống đất; 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



nguy hiểm điện giật khi điện áp cao xâm nhập sang 

mạng điện áp thấp; các biện pháp kĩ thuật chung để 

phòng chống điện giật; mục đích, phạm vi áp dụng của 

biện pháp nối đất bảo vệ; hình thức, các yêu cầu cơ bản, 

tính toán nối đất bảo vệ thiết bị điện mỏ hầm lò, mỏ lộ 

thiên; mục đích, phạm vi áp dụng, tính toán nối trung 

tính và cách thực hiện nối trung tính bảo vệ; cấu tạo, 

nguyên tắc làm việc, phạm vi áp dụng của các loại thiết 

bị cắt bảo vệ; tình trạng cách điện mạng điện hạ áp mỏ 

than hầm lò; các biện pháp bảo vệ phòng chống điện giật 

khi vận hành mạng điện hạ áp mỏ than hầm lò.  

2) Kiến thức Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ mỏ 

than hầm lò: môi trường mỏ than hầm lò; điều kiện gây 

nổ khí mêtan mỏ than hầm lò; các biện pháp kỹ thuật 

chung phòng chống nổ khí mêtan mỏ than hầm lò; phân 

loại thiết bị điện mỏ hầm lò; cơ sở bảo vệ khỏi nổ thiết bị 

điện mỏ bằng vỏ “không xuyên nổ”; các biện pháp bảo 

vệ phòng chống nổ khi vận hành mạng điện hạ áp mỏ 

than hầm lò; nguyên nhân gây hỏa hoạn và biện pháp 

chống hỏa hoạn trong mỏ than hầm lò. 

62 Tin học công nghiệp nâng cao 

- Tổng quan về module PID mềm có trong có trong step7 

- Khai báo tham số và các biến của module mềm PID 

- Thiết kế, xây dựng các bộ điều khiển liên tục, điều 

khiển bước, phát xung. 

- Tổng quan về Fuzzy_logic trong S7-300. 

- Thiết kế, xây dựng bộ điều khiển mờ trên S7-300 và 

ứng dụng trong công nghiệp.  

- Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp 

Modbus/RTU trong S7-200 

- Thiết kế, xây dựng mạng truyền thông Modbus ứng 

dụng trong điều khiển và truyền nhận dữ liệu trong công 

nghiệp. 

- Cơ sở lý thuyết, lập trình ứng dụng PID Control trong 

thiết bị S7-1200 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

63 
Điện tử ứng dụng trong công 

nghiệp mỏ 

Tính toán thiết kế một số mạch điện tử cơ bản. Mạch 

điện – điện tử trong các thiết bị bảo vệ rò điện, các thiết 

bị bảo vệ rò điện mỏ hầm lò, các trạm chỉnh lưu và bộ 

biến đổi điện áp một chiều, các máy nổ mìn điện 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

64 
Mô hình hóa đối tượng nhiều 

biến 

Mô tả và biểu diễn các đối tượng công nghệ qua phương 

trình vi phân, hàm truyền, xét ổn định, các nguyên tắc, 
2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 



quy định và kỹ thuật mô phỏng của một số đối tượng 

trong công nghiệp và các ví dụ 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

65 
Kỹ thuật số và điều khiển lôgic 

nâng cao 

Các bước giải quyết bài toán điều khiển cho hệ tự động 

trong công nghiệp thông qua lập trình tuần tự hay rời rạc. 

Thể hiện các quá trình, trình tự của hệ điều khiển thông 

qua ngôn ngữ Grafcet. Liên kết với ngôn ngữ lập trình 

cho PLC, tích hợp tự xây dựng ngôn ngữ lập trình cho 

VĐK  

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

66 Điều khiển quá trình 

Xây dựng sách lược điều khiển: quá trình đơn biến và đa 

biến; Thiết kế và chỉnh định các bộ điều khiển quá trình; 

Thiết kế cấu trúc điều khiển 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

67 Toán tối ưu quá trình sản xuất 

- Cơ sở lý thuyết về bài toán quy hoạch tuyến tính, 

phương pháp và thuật giải các bài toán quy hoạch tuyến 

tính tổng quát. 

- Lý thuyết, định lý đối ngẫu, xác định nghiệm và ý 

nghĩa trong kinh tế của việc giải bài toán đối ngẫu. 

- Bài toán vận tải, các phương pháp điều khiển và giải 

thuật điều xe. 

- Phương pháp cắt Gomory, phương pháp nhánh cận 

Land-Diog giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

68 
Những công nghệ tiên tiến 

trong khai thác mỏ lộ thiên 

Những vấn đề cơ bản về các sơ đồ công nghệ và phương 

tiện cơ giới hóa trên mỏ lộ thiên, các phương pháp lựa 

chọn đồng bộ thiết bị mới, những công nghệ tiên tiến 

trong khai thác mỏ lộ thiên như: công nghệ khai thác với 

đáy mỏ hai cấp, công nghệ khai thác với góc nghiêng bờ 

công tác lớn và công nghệ khai thác sạch hơn 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

69 
Nâng cao chất lượng khoáng 

sản trong khai thác mỏ lộ thiên 

Những vấn đề cơ bản về khoáng sản có ích và chất lượng 

của chúng; tổn thất và làm nghèo khoáng sản trong quá 

trình khai thác; điều khiển chất lượng khoáng sản trong 

quá trình khai thác và công nghệ khai thác chọn lọc khi 

khai thác khoáng sản 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

70 
Mô hình hóa môi trường trong 

khai thác mỏ 

Học phần cung cấp một số kiến thức về các loại mô hình 

hoá môi trường và phát triển bền vững; các phương pháp 

áp dụng để mô hình hoá tải lượng ô nhiễm; mô hình hoá 

ô nhiễm không khí; mô hình hoá ô nhiễm nước trên mỏ 

lộ thiên 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

71 
Hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và 

chuẩn bị ruộng mỏ 

Trang bị kiến thức về các phương pháp mở vỉa và chuẩn 

bị cho các khoáng sàng dạng vỉa và các hệ thống khai 

thác trong mỏ hầm lò, các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp 

kỹ thuật nhằm hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và chuẩn bị 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 



ruộng mỏ trong thực tế khai thác than hầm lò 

72 

Đánh giá tác động môi trường 

các dự án đầu tư trong khai thác 

mỏ hầm lò 

Học phần giới thiệu các phương pháp Đánh giá tác động 

môi trường các Dự án đầu tư trong khai thác mỏ hầm lò. 

Trên cơ sở đó phân tích các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn phát 

sinh ở mỏ và các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác 

động tiêu cực trong quá trình khai thác ở mỏ hầm lò 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

73 
Hoàn thiện công tác tổ chức sản 

xuất trong khai thác mỏ hầm lò 

Nâng cao kỹ năng và hiểu biết về xây dựng biểu đồ tổ 

chứ sản xuất lò chợ khấu máy phù hợp với điều kiện mỏ 

- Địa chất và điều kiện công nghệ áp dụng nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác khai thác mỏ hầm lò 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

74 Khoáng tướng học 

Nắm được cơ sở lý luận về các tính chất vật lý và quang 

học của các khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản xạ; 

Sử dụng thành thạo kính hiển vi phản xạ và nắm chắc 

phương pháp xác định khoáng vật quặng dưới kính hiển 

vi phản xạ; Những kiến thức mở rộng và nâng cao về đặc 

điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng; 

Hiểu và sử dụng các kết quả nghiên cứu khoáng tướng 

trong việc luận giải nguồn gốc các mỏ quặng và giúp cho 

công tác tuyển quặng đạt hiệu quả cao nhất 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

75 Khoáng chất công nghiệp  

Trang bị cho học viên những kiến thức về các loại 

khoáng chất công nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu 

của chúng cho các ngành công nghiệp nước ta; cũng như 

những kiến thức cơ bản về nguyên liệu và công nghệ sản 

xuất gốm sứ, vật liệu chịu lửa của Việt Nam 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

76 
Địa tầng phân tập và phương 

pháp nghiên cứu 

- Khái niệm cơ bản về địa tầng phân tập 

- Kiến thức về các hệ thống trầm tích liên quan đến chu 

kỳ thay đổi mực nước biển chân tĩnh, các mặt ranh giới 

và các kiểu cấu tạo của địa tầng phân tập 

- Những vấn đề cơ bản về các nội dung phân tích địa 

tầng phân tập 

2 Học kỳ 2  

Điểm chuyên cần: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp - Trình độ đào tạo thạc sĩ 

STT Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 
Họ và tên người hướng dẫn 

1.  "Nghiên cứu lựa chọn phương án mở vỉa hợp lý cho mỏ quặng Nikel Bản Phúc"; Trần Đại Nghĩa 
GS. TSKH. Lê Như Hùng, Hội Khoa 

học Công nghệ mỏ Việt Nam; 

2.  
"Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp công nghệ tăng công suất lò chợ xiên chéo sử dụng 

giàn chống mềm ZRY tại V8 Công ty than Uông Bí"; 
Ngô Xuân Tuyên 

GS. TSKH. Lê Như Hùng, Hội Khoa 

học Công nghệ mỏ Việt Nam; 



3.  

"Nghiên cứu, xác định các thông số hợp lý của hệ thống khai thác đối với các thân quặng 

đồng Vi Kẽm, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để đảm bảo hiệu quả sản xuất và công suất 

mỏ 350 ngàn tấn/năm"; 

Đinh Tiến 
PGS. TS. Đặng Vũ Chí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

4.  
"Nghiên cứu quy luật tai nạn lao động giai đoạn 2007 đến 2016 và dự báo tình hình  tai 

nạn lao động trong những năm tới cho các Công ty  than Uông Bí và Nam Mẫu"; 
Lê Mạnh Hiệp 

PGS. TS. Đặng Vũ Chí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

5.  
"Nghiên cứu đánh giá kết quả triển khai công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo sử dụng 

giàn ZRY tại Công ty than Hồng Thái và khả năng áp dụng cho các mỏ hầm lò"; 
Nguyễn Quế Thanh 

PGS. TS. Đặng Vũ Chí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

6.  
"Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại Công 

ty than Hồng Thái"; 
Ngô Quang Vinh 

PGS. TS. Đặng Vũ Chí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

7.  

"Đánh giá hiện trạng thông gió cục bộ và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các quạt 

gió để đáp ứng yêu cầu thông gió khi đào các đường lò tại Công ty than Hồng Thái - 

TKV"; 

Nguyễn Ngọc Thành 
PGS. TS. Đặng Vũ Chí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

8.  
"Hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ khi khai thác xuống sâu đến mức - 250 

cho Công ty than Dương Huy"; 
Nguyễn  Tiến Dũng 

PGS. TS. Đỗ Mạnh Phong, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

9.  

"Hoàn thiện công nghệ khai thác lò chợ bằng cột thủy lực đơn, xà khớp kim loại áp dụng 

công nghệ xiên chéo kết hợp bậc chân khay cho các lò chợ có độ dốc đến 45 độ tại Công 

ty than  Hồng  Thái"; 

Hoàng Minh Tuấn 
PGS. TS. Đỗ Mạnh Phong, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

10.  
"Đề xuất các giải pháp khai thác tận thu các trụ bảo vệ đảm bảo an toàn, giảm tổn thất tài 

nguyên tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh"; 
Ngô Cường Thạch 

PGS. TS. Đỗ Mạnh Phong, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

11.  
"Hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và chuẩn bị của dự án khai thác xuống sâu - Công ty than 

Hồng Thái"; 
Phạm Thành Sơn 

PGS. TS. Đỗ Mạnh Phong, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

12.  
"Hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty than 

Hồng Thái"; 
Nguyễn Mạnh Hồng 

PGS. TS. Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa 

học Công nghệ mỏ Việt Nam; 

13.  

"Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kỹ thuật - công nghệ hợp lý khai thác thân quặng TQ 1.1 

mức -50 đến + 200, tại mỏ đồng Vi Kẽm, Bát Xát, Lào Cai để đáp ứng công suất khai 

thác 350.000 T/năm"; 

Vũ Đức Thắng 
PGS. TS. Trần Văn Thanh, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

14.  
"Đánh giá khả năng khai thác vỉa 10 có tính tự cháy khu Tràng Khê - Công ty than Hồng 

Thái và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác"; 
Nguyễn Thành Đạt 

PGS. TS. Trần Văn Thanh, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

15.  

"Phân tích tình hình tai nạn lao động trong các lò chợ tại Công ty than Hồng Thái giai 

đoạn các năm 2007 - 2016 và đề xuất các biện pháp nâng cao an toàn sản xuất  nhằm giảm 

thiểu tai nạn lao động"; 

Đinh Tuấn Hải 
PGS. TS. Trần Văn Thanh, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

16.  
"Hoàn thiện các thông số công nghệ của lò chợ cơ giới hóa sử dụng tổ hợp 2ANSH khai 

thác tại vỉa 12 - Công ty than Hồng Thái nhằm nâng cao hiệu quả khai thác"; 
Hoàng Minh Thái 

PGS. TS. Trần Văn Thanh, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

17.  
"Phân tích tình hình tai nạn lao động ở các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Mạo Khê 

trong giai đoạn 2007 - 2016 và đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu hợp lý"; 
Vũ Quang Tân 

PGS. TS. Trần Xuân Hà, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

18.  
"Nghiên cứu nâng cao chất lượng phương án ứng cứu sự cố của các mỏ than hầm lò 

vùng Uông Bí"; 
Lê Đức Văn 

PGS. TS. Trần Xuân Hà, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

19.  
"Nghiên cứu giải pháp xử lý môi trường nước trong quá trình khai thác mỏ đồng Vi 

Kẽm, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai"; 
Vũ Đình Hưng 

TS.  Nguyễn Phi Hùng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 



20.  

"Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp đối với vỉa 10 than có tính tự cháy 

tại khu Tràng Khê II - Công ty than Hồng Thái và tính toán thông gió phù hợp cho khu 

khai thác"; 

Mai Văn Lam 
TS.  Nguyễn Phi Hùng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

21.  
"Nghiên cứu phương pháp điều khiển áp lực mỏ hợp lý trong khai thác vỉa dày trung 

bình, dốc nghiêng - đứng tại khu Tràng Khê II - III, Công ty than Hồng Thái"; 
Lương Vũ Nam 

TS. Bùi Mạnh Tùng, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

22.  
"Nghiên cứu đề xuất giải pháp thông gió đảm bảo yêu cầu sản xuất chung cho hai công 

ty than Hồng Thái và Uông Bí giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020"; 
Lương Thanh Tùng 

TS. Bùi Mạnh Tùng, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

23.  

"Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ phá vỡ đất đá và than bằng khí nén cho một 

số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả trong quá 

trình khai thác"; 

Nguyễn Xuân Hoàn 
TS. Đào Văn Chi, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

24.  
"Nghiên cứu đề xuất giải pháp thông gió đáp ứng yêu cầu sản xuất với sản lượng 2,1 

triệu tấn/năm khi khai thác dưới mức - 150 ở Công ty than Mạo Khê"; 
Đỗ Quốc Luân 

TS. Đỗ Anh Sơn, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

25.  
"Nghiên cứu lựa chọn và hoàn thiện công nghệ khai thác hợp lý cho lò chợ 7-3 vỉa 7, 

Công ty  Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin"; 
Nguyễn Sơn Tùng 

TS. Đỗ Anh Sơn, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

26.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ hợp lý từ mức   160 đến -

50 cho mỏ đồng Vi Kẽm, Bát Xát, Lào Cai"; 
Mai Thanh Bình 

TS. Phạm Đức Hưng, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

27.  
"Nghiên cứu đánh giá hiện trạng an toàn lao động của công nhân và đề xuất các giải 

pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động trong mỏ hầm lò tại Công ty than Hồng Thái"; 
Nguyễn Văn Công 

TS. Phạm Đức Hưng, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

28.  
"Nghiên cứu lựa chọn phương pháp điều khiển đá vách hợp lý cho điều kiện đá vách khó 

sập đổ thuộc vỉa 11 (46) - Công ty than Uông Bí"; 
Lê Mạnh Hùng 

TS. Vũ Trung Tiến,  Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

29.  
"Nghiên cứu lựa chọn hệ thống khai thác hợp lý cho điều kiện vỉa dày không ổn định của 

mỏ đồng Vi Kẽm, Bát Xát, Lào Cai"; 
Nguyễn Văn Tứ 

TS. Vũ Trung Tiến, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

30.  

“Nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường khu vực 

làng Cọ xã Võ Lao, huyện Văn Bàn khi khai thác mỏ sắt Làng Vinh – làng Cọ, có xét 

đến yếu tố ảnh hưởng tổng hợp khi các mỏ trong khu vực cùng hoạt động”; 

Hoàng Tuấn Anh 
TS Nguyễn Sỹ Hội, Hội KH &CN Mỏ 

Việt Nam; 

31.  

“Nghiên cứu nâng cao hiệu quả nổ mìn đảm bảo kích cỡ quặng 2 và giảm thiểu tác động 

môi trường khi tiến hành nổ mìn ở khu vực Ngòi Đum – Đông Hồ, Công ty Apatit Việt 

Nam”; 

Phạm Duy Hưng 
GS.TS  Nhữ Văn Bách, Hội Kỹ thuật 

nổ mìn Việt Nam; 

32.  
“Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về nổ mìn an toàn và thân thiện với môi trường ứng 

dụng cho mỏ đá Ngọc Tụ nằm trên địa bàn thành phố Kon Tum”; 
Trần Xuân Bắc 

GS.TS  Nhữ Văn Bách, Hội Kỹ thuật 

nổ mìn Việt Nam; 

33.  
“Đánh giá tiềm năng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và 

nghiên cứu các giải pháp khai thác hợp lý và phát triển bền vững”; 
Vũ Đình Thủy 

GS.TS  Trần Mạnh Xuân, Hội KH 

&CN Mỏ Việt Nam; 

34.  
“Nghiên cứu lựa chọn các thông số và công nghệ khoan nổ mìn phù hợp với đặc điểm tự 

nhiên – kỹ thuật của mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai”; 
Nguyễn Văn Vĩnh 

PGS.TS  Đàm Trọng Thắng, Học viện 

Kỹ thuật Quân sự; 

35.  
“Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động tại mỏ đồng Sin 

Quyền, tỉnh Lào Cai”; 
Nguyễn Hoàng Hưng 

PGS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất; 

36.  
“Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác chọn lọc hợp lý nhằm nâng cao hàm lượng 

quặng Apatit Lào Cai”; 
Nguyễn Văn Thái 

PGS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất; 



37.  
“Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác và giải pháp xử lý chống lầy hợp lý cho mỏ 

Điatomit khu vực Hòa Lộc, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên”; 
Hoàng Ngọc Tuấn 

PGS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất; 

38.  
“Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho cụm khai trường khai 

thác quặng Apatit của Công ty MTV Apatit Việt Nam”; 
Hoàng Thu Phong 

PGS.TS Vũ Đình Hiếu, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất; 

39.  
“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi 

trường trong công tác thải quặng đuôi tại mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai ”; 
Cao Anh Hào 

PGS.TS Vũ Đình Hiếu, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất; 

40.  
“Nghiên cứu lựa chọn vật liệu nổ công nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kỹ thuật 

công nghệ của mỏ đồng Sin Quyền – Lào Cai”; 
Trịnh Quang Tạo 

TS  Phạm Văn Hòa, Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất; 

41.  
“Nghiên cứu đề xuất trình tự khai thác và đổ thải hợp lý của dự án mở rộng và nâng công 

suất mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai”; 
Hoàng Minh Thắng 

TS Lê Thị Thu Hoa, Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất; 

42.  

“Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng đập vỡ và giảm thiểu ảnh hưởng 

chấn động khi tiến hành nổ mìn tại khu vực mỏ Cóc – Công ty TNHH MTV Apatit Việt 

Nam”; 

Mai Hữu Hoàng 
TS Lê Văn Quyển, Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất; 

43.  
“Nghiên cứu lựa chọn phương pháp xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ 

đập vỡ đất đá hợp lý tại khai trường 15B – Mỏ Apatit Lào Cai”; 
Nguyễn Doãn Sỹ 

TS Nguyễn Đình An, Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất; 

44.  
“Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ sắt lộ thiên trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai”; 
Nguyễn Thế Thiện 

TS Nguyễn Phụ Vụ, Hội KH&CN Mỏ 

Việt Nam; 

45.  

“Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm thiểu nồng độ bụi cho các mỏ đá làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng – Nhà máy xi măng Kiên Lương thuộc Công ty cổ phần xi măng 

Hà Tiên 1”; 

Phạm Quang Tiệp 
TS Nguyễn Phụ Vụ, Hội KH&CN Mỏ 

Việt Nam; 

46.  
“Nghiên cứu ảnh hưởng của loại chất nổ sử dụng đến sự thay đổi cường độ sóng chấn 

động và mức độ đập vỡ đất đá khi nổ mìn tại khai trường 22 mỏ Apatit Lào Cai”; 
Lê Anh Tuấn 

TS Trần Quang Hiếu, Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất; 

47.  "Đặc điểm quặng hóa vàng khu vực Bắc Trà My, Quảng Nam"; Phan Ngọc Diễn 
PGS.TS. Nguyễn Quang Luật, Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất; 

48.  
"Đặc điểm sa khoáng Titan - Zircon trong các thành tạo trầm tích Đệ tứ khu vực bắc 

Phan Thiết, Bình Thuận"; 
Nguyễn Thị Thảo 

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật, Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất; 

49.  "Đặc điểm quặng hóa vàng khu Phước Hiệp, tỉnh Quảng Nam"; Lê Thành Huy 
PGS.TS. Nguyễn Quang Luật, Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất; 

50.  
"Đặc điểm các thành tạo phun trào hệ tầng Mường Hinh, vùng Quế Phong - Tương 

Dương, tỉnh Nghệ An"; 
Hà Thành Nhật 

 PGS.TS. Đỗ Đình Toát, Tổng Hội 

Địa chất Việt Nam; 

  

51.  "Đặc điểm quặng hóa wolfram khu vực Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa"; Võ Minh Tiến 
PGS.TS. Trần Bỉnh Chư, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất; 

52.  
"Đặc điểm các thành tạo trầm tích hệ tầng Đồng Trầu và khoáng sản liên quan khu vực 

tây nam tỉnh Thanh Hóa"; 
Bùi Thanh Vân 

1.TS. Đỗ Văn Nhuận, Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất; 

2. TS. Đặng Mỹ Cung, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

53.  
"Nghiên cứu đặc điểm puzơlan khu Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông và 

khả năng ứng dụng"; 
Nguyễn Thị Mai 

TS. Nguyễn Hoàng, Viện Địa chất-

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; 



54.  
"Đặc điểm thành phần vật chất và ảnh hưởng của chúng đến môi trường trong hoạt động 

khoáng sản mỏ đồng Sin Quyền"; 
Hoàng Việt Hưng 

PGS.TS Nguyễn Phương, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

55.  "Đánh giá tiềm năng tài nguyên felspat, wolastonit khu vực Đăk Kơ Ninh, Gia Lai"; Đường Văn Khánh 

1) PGS.TS Nguyễn Phương, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

2) TS Trần Văn Miến, Tổng cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam;               

56.  
"Đánh giá tài nguyên và giá trị kinh tế vàng gốc khu vực Minh Lương - Sa Phìn, Lào 

Cai"; 
Nguyễn Cao Khương 

1) PGS.TS Nguyễn Phương, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất;  

2) TS. Khương Thế Hùng, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

57.  
"Đánh giá độ tổn thất trong khai thác quặng apatit tại các mỏ khu vực Cam Đường, Lào 

Cai"; 
Trần Văn Thủ 

1) PGS.TS Nguyễn Văn Lâm (NLK), 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất;  

2) TS. Bùi Tất Hợp, Văn phòng Chính 

phủ; 

58.  
"Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thăm dò, khai thác đá granit 

ốp lát khu vực Diên Khánh, Khánh Hòa"; 
Nguyễn Hữu Thọ 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm (NLK), 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

59.  
"Đặc điểm chất lượng và tiềm năng tài nguyên sa khoáng titan - zircon ven biển Quảng 

Bình"; 
Nguyễn Văn Thống 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm (NLK), 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

60.  
"Đặc điểm chất lượng kaolin, felspat khu vực Sơn Mãn - Thái Niên, Lào Cai và định 

hướng sử dụng"; 
Bùi Quyết Thắng 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

61.  
"Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng thăm dò, khai thác quặng sắt khu vực 

Làng Vinh - Làng Cọ, Lào Cai"; 
Trần Văn Thông 

PGS.TS Lương Quang Khang, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

62.  
"Đánh giá tiềm năng tài nguyên và các giải pháp bảo vệ môi trường trong thăm dò, khai 

thác cát sông Hồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ"; 
Đỗ Văn Long 

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

63.  
"Đặc điểm chất lượng sét, kaolin khu vực Lang Chánh - Thường Xuân, Thanh Hóa và 

định hướng sử dụng"; 
Nguyễn Tiến Dũng 

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

64.  
"Thực trạng thăm dò, khai thác khoáng chất công nghiệp tỉnh Lào Cai và đề xuất các giải 

pháp sử dụng hợp lý, kết hợp với bảo vệ môi trường"; 
Nguyễn Trọng Chiến 

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

65.  
"Đặc điểm các thành tạo diapir sét khu vực lô 111-113 bể trầm tích Sông Hồng và khả 

năng tạo bẫy dầu khí của chúng"; 
Lê Mạnh Hưng 

TS  Lê Ngọc Ánh, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

66.  
“Nghiên cứu, đánh giá mức độ dễ bị tổn thương với nhiễm bẩn của các tầng chứa nước 

qp1 và n2
2
 vùng Đồng Nai”; 

Nguyễn Công Tài 
PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa 

chất thủy văn Việt Nam; 

67.  

“Nghiên cứu, đánh giá trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất trong tầng chứa nước 

khe nứt Basalt vùng cao nguyên Bảo Lộc- Bảo Lâm và đề xuất các giải pháp khai thác 

hợp lý”; 

Nguyễn Văn Mười 
PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa 

chất thủy văn Việt Nam; 

68.  
"Nghiên cứu đánh giá trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác ở vùng nam Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang"; 
Nguyễn Anh Đức 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV), 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

69.  
"Nghiên cứu đánh giá khả năng tự bảo vệ nước dưới đất trong tầng chứa nước Pleistocen 

(qp1) tỉnh Bình Dương"; 
Cù Đức Thành 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV), 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 



70.  
“Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất 

giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất”; 
Phạm Văn Cương 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV), 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

71.  
“Nghiên cứu, đánh giá khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa 

bàn huyện Trảng Bom, Thống Nhất và thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai”; 
Nguyễn Tấn An 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV), 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

72.  
“Nghiên cứu, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới các công 

trình khai thác nước dưới đất tỉnh Hậu Giang”; 
Đặng Hữu Tiệp 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV), 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

73.  
"Đặc điểm và dự báo động thái nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa"; 
Trần Văn Hải 

TS Dương Thị Thanh Thuỷ, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

74.  
"Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ 

đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội "; 
Nguyễn Hữu Phát 

TS Dương Thị Thanh Thuỷ, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

75.  
“Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ tổn thương do nhiễm mặn nước dưới đất tầng Pliocen 

trên tỉnh Long An, đề xuất mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn”; 
Hoàng Minh Quy 

TS Dương Thị Thanh Thuỷ, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

76.  
“Nghiên cứu đánh giá trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác của các tầng chứa nước 

Pleistocen dưới (qp1) và Pliocen giữa (n2
2
) vùng Cà Mau”; 

Phạm Kim Trạch 
TS Nguyễn Bách Thảo, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

77.  
“Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ tổn thương do nhiễm mặn nước dưới đất tầng Pliocen 

dưới vùng Tiền Giang, đề xuất mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn”; 
Trần Thanh Cảnh 

TS Nguyễn Bách Thảo, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

78.  
“Nghiên cứu đánh giá quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất vùng Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu và đề xuất các giải pháp bảo vệ”; 
Nguyễn Thanh Minh 

TS Nguyễn Bách Thảo, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

79.  
"Nghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học của nước dưới đất trong các bãi giếng khai 

thác nước thành phố Hà Nội"; 
Nguyễn Thanh Bình 

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

80.  
“Nghiên cứu đánh giá, phân vùng chất lượng nước dưới đất phục vụ ăn uống, sinh hoạt 

vùng ven biển phía Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề xuất giải pháp bảo vệ”; 
Phạm Văn Sinh 

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

81.  
“Nghiên cứu đánh giá tính bền vững tài nguyên nước dưới đất của tỉnh An Giang. Đề 

xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý”; 
Trần Minh Công 

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

82.  
“Nghiên cứu, đánh giá mức độ dễ bị tổn thương với nhiễm bẩn của các tầng chứa nước 

qp3 và qp2-3 vùng thành phố Hồ Chí Minh”; 
Ngô Văn Đạt 

TS. Bùi Trần Vượng, LĐ Quy hoạch 

và Điều tra Tài nguyên nước Miền 

Nam; 

83.  
“Nghiên cứu đánh giá phân vùng nguy cơ sụt lún mặt đất vùng thành phố Hồ Chí Minh, 

đề xuất mạng lưới quan trắc lún”; 
V  Dương Lâm 

TS. Bùi Trần Vượng, LĐ Quy hoạch 

và Điều tra Tài nguyên nước Miền 

Nam; 

84.  
“Nghiên cứu, xây dựng bản đồ chỉ số quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Đăk Lăk và 

đề xuất mạng lưới quan trắc hợp lý”; 
Lê Quang Đạt 

TS. Bùi Trần Vượng, LĐ Quy hoạch 

và Điều tra Tài nguyên nước Miền 

Nam; 

85.  

“Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên 

nước dưới đất vùng đảo Côn Sơn (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đề xuất giải pháp khai thác 

sử dụng nước dưới đất hợp lý”; 

Lê Văn Chung 
TS. Ngô Đức Chân, LĐ Quy hoạch và 

Điều tra Tài nguyên nước Miền Nam; 

86.  
“Nghiên cứu xác định lượng bổ cập từ nước mặt cho nước dưới đất khu vực hạ lưu sông 

Sài Gòn”; 
Trần Hữu Cường 

TS. Ngô Đức Chân, LĐ Quy hoạch và 

Điều tra Tài nguyên nước Miền Nam; 



87.  
“Nghiên cứu đánh giá tính bền vững tài nguyên nước dưới đất tầng Pliocen dưới tỉnh 

Tiền Giang”; 
Hồng Minh Tuấn 

TS. Ngô Đức Chân, LĐ Quy hoạch và 

Điều tra Tài nguyên nước Miền Nam; 

88.  
“Nghiên cứu, xác định chỉ số ưu tiên quan trắc nước dưới đất. Đề xuất khoanh vùng ưu 

tiên quan trắc nước dưới đất từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi”; 
Đỗ Anh Tuấn 

TS. Ngô Tuấn Tú, LĐ Quy hoạch và 

Điều tra Tài nguyên nước Miền 

Trung; 

89.  
"Nghiên cứu đặc điểm trượt ở khu vực Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình và đề xuất giải 

pháp xử lý các khối trượt"; 
Phạm Đức Nghiệp 

TS. Bùi Trường Sơn, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

90.  
"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nền đường dẫn cầu Bạch Đằng phía Hải Phòng và thiết 

kế giải pháp xử lý nền đất yếu phù hợp"; 
Nguyễn Trọng Tài 

TS. Tô Xuân Vu, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

91.  
"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nền đoạn tuyến đường từ đầu cầu dẫn đến đảo Cát Hải 

(Km 9 973 đến Km 15+630). Thiết kế xử lý nền đường đất yếu thích hợp"; 
Trần Đức Luận 

PGS. TS Lê Trọng Thắng, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

92.  

"Nghiên cứu hiện trạng ổn định các bãi thải khai thác lộ thiên khu vực Cẩm Phả - Quảng 

Ninh. Luận chứng và thiết kế giải pháp ổn định cho bãi thải Đông Cao Sơn phục vụ 

chiến lược khai thác bền vững đến năm 2030"; 

Nguyễn Minh Đức 
TS. Nguyễn Viết Tình, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

93.  "Đặc điểm trầm tích tầng mặt và triển vọng khoáng sản vùng biển đảo Côn Đảo"; Phan Văn Bình 
PGS.TS. Hoàng Văn Long, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

94.  
"Đặc điểm địa tầng Holocen và ý nghĩa của chúng đối với sự phân bố sa khoáng Inmenit 

vùng biển Tam Kỳ (Quảng Nam) - Bình Sơn (Quảng Ngãi)"; 
Vũ Trọng Giang 

PGS.TS. Hoàng Văn Long, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

95.  
"Bản chất kiến tạo các đá phun trao Kainozoi khu vực Di Linh – Bảo Lộc, Lâm Đồng và 

ý nghĩa của chúng với nghiên cứu hoạt đông tân kiến tạo khu vực Nam Trung Bộ"; 
Nguyễn Văn Tiến 

PGS.TS. Ngô Xuân Thành, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

96.  
"Nghiên cứu tuyển quặng apatit-carbonat vùng Mỏ Cóc - Lào Cai ở chế độ nghiền thô 

bằng sơ đồ kết hợp tuyển nổi thông thường và tuyển nổi - trọng lực"; 
Nguyễn Kim Phúc 

PGS. TS Nguyễn Hoàng Sơn, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

97.  
"Nghiên cứu tuyển quặng apatit loại 3 giàu vùng Mỏ Cóc - Lào Cai ở chế độ nghiền thô 

bằng sơ đồ kết hợp tuyển nổi thông thường và tuyển nổi - trọng lực"; 
Vũ Hà Minh 

PGS. TS Nguyễn Hoàng Sơn, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

98.  
"Nghiên cứu đánh giá hiệu quả làm việc của các thiết bị công nghệ trong nhà máy tuyển 

quặng apatit Cam Đường"; 
Nguyễn Việt Thịnh 

TS Phạm Hữu Giang, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

99.  
"Nghiên cứu xử lý quặng đuôi của khâu tuyển nổi đồng tại chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin 

Quyền - Lào Cai"; 
Đỗ Văn Quang 

TS Phạm Hữu Giang, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

100.  
"Nghiên cứu công nghệ tuyển phù hợp thu hồi tinh quặng đồng từ quặng đồng của mỏ 

đồng Tả Phời - Lào Cai"; 
Trương Văn Anh 

PGS. TS Nhữ Thị Kim Dung, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

101.  
"Nghiên cứu công nghệ tuyển tách lưu huỳnh trong tinh quặng manhetit của nhà máy 

tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai"; 
Trần Thuận Đức 

PGS. TS Nhữ Thị Kim Dung, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

102.  
"Nghiên cứu, khảo sát đánh giá hiệu quả công nghệ của dây chuyền tuyển nổi sau cải tạo 

thay thế máy tuyển nổi kiểu mới tại Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai"; 
Lý Xuân Tuyên 

TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

103.  
"Nghiên cứu tính khả tuyển của một số mẫu quặng apatit loại III khu vực Bắc Nhạc Sơn 

để tìm ra phương án phối trộn hợp lý trước khi cấp cho nhà máy tuyển"; 
Trần Thanh Vân 

TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

104.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án thi công lò xuyên vỉa số 1 mức -140 Công ty than Thống 

Nhất đi qua khu vực có điều kiện địa chất phức tạp"; 
Nguyễn Mạnh Hà 

GS.TS. Võ Trọng Hùng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 



105.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch hệ thống công trình ngầm kỹ thuật kết hợp 

hầm đi bộ cho khu vực Ngã năm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Trần Minh Cảnh 

GS.TS. Võ Trọng Hùng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

106.  

"Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ thi công 3 tầng hầm công trình đầu tư xây 

dựng khu thương mại, văn phòng, nhà ở cao tầng - Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, 

thành phố Vũng Tàu"; 

Huỳnh Thanh Xuân 
GS.TS. Võ Trọng Hùng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

107.  
"Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thi công phù hợp tầng hầm nhà cao tầng công trình 

Usilk City -105, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội"; 
Nguyễn Văn Tuệ 

PGS.TS. Đào Văn Canh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

108.  

"Nghiên cứu, lựa chọn kết cấu chống tạm cho đoạn đường hầm giao thông đào trong đá 

tương đối cứng vững thuộc công trình hầm giao thông qua đèo Cù Mông, tỉnh Bình Định 

- Phú Yên"; 

Nguyễn Trung Chính 
PGS.TS. Đào Văn Canh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

109.  
"Nghiên cứu ảnh hưởng của sự cố đến tốc độ thi công công trình ngầm bằng máy đào 

hầm loại nhỏ"; 
Đỗ Minh Tuấn 

TS. Đặng Trung Thành, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

110.  
"Nghiên cứu độ ổn định của vỏ chống đường hầm đào trong môi trường khối đất đá phân 

lớp"; 
Bùi Văn Đức 

TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

111.  
"Nghiên cứu xác định kích thước trụ bảo vệ tự nhiên cho đường lò chuẩn bị khi khai thác 

các vỉa than dày trung bình, dốc thoải vùng than Quảng Ninh"; 
Hoàng Văn Khánh 

TS. Đào Viết Đoàn, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

112.  

"Nghiên cứu lựa chọn phương án thi công hợp lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 

ngầm thuộc dự án khu nhà ở dân cư dịch vụ xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh"; 

Lê Văn Việt 
TS. Trần Tuấn Minh, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

113.  “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác Gaslift tại mỏ Rồng”; Trịnh Minh Quốc 
PGS.TS. Hoàng Dung, Hội Công 

nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam; 

114.  
“Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng trám xi măng qua tầng đá vôi mỏ Đại 

Hùng”; 
Đỗ Anh Tuấn 

PGS.TS. Hoàng Dung, Hội Công 

nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam; 

115.  “Nghiên cứu lựa chọn phương pháp khai thác dầu hợp lý cho điều kiện mỏ Đông Đô”; Phùng Anh Tuấn 

1. TS. Phạm Đức Thiên, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

2. PGS.TS. Cao Ngọc Lâm, Viện 

Công nghệ khoan; 

116.  
“Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cung cấp khí cho khai thác Gaslift tại giàn Diamond 

mỏ RuBy”; 
Trịnh Tiến Thắng 

1. PGS.TS. Cao Ngọc Lâm, Viện 

Công nghệ khoan; 

2. TS. Phạm Đức Thiên, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

117.  “Nâng cao hiệu quả xử lý vùng cận đáy giếng khoan ngang tại mỏ Bạch Hổ”; Đồng Hữu Tiến 

1. TS. Nguyễn Trần Tuân, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

2. PGS.TS. Cao Ngọc Lâm, Viện 

Công nghệ khoan; 

118.  “Nghiên cứu hoàn thiện giếng khoan ngang khai thác dầu tại tầng Mioxen mỏ Bạch Hổ”; Phạm Quang Quý 

1. TS. Nguyễn Trần Tuân, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

2. TS. Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 



119.  
“Ứng dụng mô hình cơ học đá để lựa chọn các thông số dung dịch khi khoan các giếng 

tại mỏ Hải Thạch”; 
Bùi Hoàng Anh Tuấn 

1. TS. Nguyễn Trần Tuân, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

2. PGS.TS. Trần Đình Kiên, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

120.  
“Nghiên cứu lựa chọn vữa xi măng trám giếng nhiệt độ cao, áp suất cao giếng 05-2-HT-

1P, mỏ Hải Thạch”; 
Mạc Thế Hoàng 

PGS.TS. Trần Đình Kiên, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

121.  
“Ứng dụng mô hình địa cơ để lựa chọn hướng bắn mở vỉa cho các giếng khai thác khí tại 

mỏ Hải Thạch”; 
Nguyễn Ngọc Minh 

1. TS. Phạm Đức Thiên, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

2. PGS.TS. Trần Đình Kiên, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

122.  
“Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mở cửa sổ thân nhánh cho các giếng tại bể Nam Côn 

Sơn”; 
Nguyễn Văn Tuấn 

TS. Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

123.  
“Nghiên cứu hoàn thiện hệ dung dịch muối mở vỉa giếng khoan ngang Mioxen mỏ Bạch 

Hổ”; 
Khổng Minh Chiến 

TS. Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

124.  “Nghiên cứu lựa chọn choòng khoan hợp lý cho địa tầng mỏ Bạch Hổ”; Nguyễn Đăng Dũng 
TS. Hoàng Anh Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

125.  “Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị miệng giếng 4 section tại mỏ Bạch Hổ”; Lê Đức Toàn 
TS. Hoàng Anh Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

126.  
“Nghiên cứu điều chỉnh chế độ làm việc của bơm HΠC-65/35-500 để phù hợp với điều 

kiện vận chuyển dầu tại mỏ Bạch Hổ”; 
Hoàng Giang Lam 

TS. Lê Đức Vinh, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

127.  
“Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận chuyển dầu thành phẩm trên giàn CNTT-3, 

mỏ Bạch Hổ”; 
Nguyễn Bình Long 

TS. Lê Đức Vinh, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

128.  “Hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động của thiết bị lặn ROV Panther Plus”; Trương Tuấn Nghĩa 
TS. Lê Đức Vinh, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

129.  “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý Parafin trên giàn MSP6”; Hoàng Ngọc Tùng 
TS. Lê Quang Duyến, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

130.  “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom khí tại mỏ Rồng”; Hoàng Mạnh Cường 
TS. Lê Quang Duyến, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

131.  “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tách nước cấp 1 tại giàn CPP-3, mỏ Bạch Hổ”; Vũ Văn Tiến 
TS. Lê Quang Duyến, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

132.  “Tối ưu hóa khai thác gaslift cho các giếng tại mỏ Thăng Long”; Nguyễn Chi Mai 
TS. Nguyễn Hải An, Tổng C.Ty Thăm 

dò khai thác dầu khí (PVEP); 

133.  
“Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thu hồi nhiệt trên giàn PPD-

40.000”; 
Trần Đắc Bình 

TS. Nguyễn Văn Giáp, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

134.  
"Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nồi hơi CPH-14 trên giàn công nghệ 

trung tâm số 3"; 
Lê Văn Hòa 

TS. Nguyễn Văn Giáp, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

135.  “Nghiên cứu công nghệ xử lý khí thiên nhiên tại mỏ Thiên Ưng”; Nguyễn Kim Sơn 
TS. Nguyễn Văn Thịnh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 



136.  
“Nghiên cứu chế độ làm việc hợp lý cho tuyến ống vận chuyển dầu từ mỏ Cá Tầm về 

RP-2 mỏ Rồng”; 
Vũ Trung Kiên 

TS. Nguyễn Văn Thịnh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

137.  “Xác định thông số làm việc hợp lý cho tuyến ống thu gom 2 pha”; Nguyễn Tuấn Tú 
TS. Nguyễn Văn Thịnh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

138.  
"Nghiên cứu áp dụng phương pháp biến đổi wavelet trong minh giải tài liệu từ hàng 

không vùng Phan Rang - Nha Trang"; 
Nguyễn Thị Lụa 

1) GS.TS. Tôn Tích Ái, Hội Khoa học 

kỹ thuật Địa vật lý; 

2) TS. Đào Ngọc Tường, Hội khoa 

học Kỹ thuật Địa vật lý;                                          

139.  "Minh giải các số liệu từ hàng không - trọng lực xác định cấu trúc vùng Nam Pleiku"; Lê Văn Hưng 

1) GS.TS. Tôn Tích Ái, Hội Khoa học 

kỹ thuật Địa vật lý; 

2) TS. Đào Ngọc Tường, Hội khoa 

học Kỹ thuật Địa vật lý;                                          

140.  
"Minh giải tài liệu địa chấn thẳng đứng (VSP) xác định các ranh giới phản xạ khu vực X 

vùng trũng Sông Hồng"; 
Nguyễn Văn Hành 

PGS.TS. Phan Thiên Hương, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

141.  
"Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đo sâu điện tìm kiếm đánh giá quặng magnesit 

vùng Kon Queng, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai"; 
Phạm Văn Sỹ 

PGS.TS. Nguyễn Trọng Nga, Hội 

khoa học Kỹ thuật Địa vật lý; 

142.  
" Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác cứu hộ tại mỏ Khe 

Chàm"; 
Lại Xuân Hùng 

PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

143.  
" Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng thiết bị đo khí CH4 dùng trong khai thác than ở mỏ Khe 

Chàm"; 
Nguyễn Cao Sơn 

PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

144.  
" Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng thiết bị đo tốc độ gió dùng cho khai thác than hầm lò ở 

mỏ Khe Chàm"; 
Nguyễn Văn Mạnh 

1) PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

2) TS. Hồ Việt Bun, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

145.  
" Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng hệ thống phát thanh dùng trong các mỏ hầm lò Quảng 

Ninh"; 

Nguyễn Lê Thùy 

Dương 

TS. Nguyễn Hanh Tiến, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

146.  
" Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo nồng độ dầu trong nước phục vụ công tác giám 

sát chất lượng nước thải"; 
Nguyễn Mạnh Thắng 

TS. Nguyễn Hanh Tiến, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

147.  
" Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng thiết bị đo nồng độ khí CO dùng cho mỏ than Khe 

Chàm"; 
Nguyễn Thế Hùng 

TS. Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

148.  
" Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát điều khiển tập trung trạm bơm thoát nước mỏ 

Khe Chàm"; 
Nguyễn Xuân Đồng 

TS. Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

149.  
" Nghiên cứu quy hoạch và cải tạo lưới điện trung áp huyện Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng phù hợp với xu thế phát triển của khu vực giai đoạn 2017-2030"; 
Bùi Quang Diệu 

TS. Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất; 

150.  
"Thiết kế hệ thống điều khiển tự động nhiệt độ và độ ẩm cho mô hình trồng rau sạch 

trong nhà kính "; 
Trần Văn Trường 

TS  Đặng Văn Chí, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

151.  
"Nghiên cứu thuật toán và xây dựng hệ thống điều khiển cho đế xoay 2 trục trong hệ 

quang điện tử sử dụng PLC"; 
Lưu Văn Định 

TS  Ngô Mạnh Tiến, Viện Vật lý - 

Viện HLKH&CN VN; 



152.  "Thiết kế hệ thống quan sát đối tượng từ xa phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn"; Vũ Thị Quyên 
PGS. TS Nguyễn Đức Khoát, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

153.  
"Xây dựng chương trình điều khiển trạm bơm thoát nước mỏ hầm lò bằng PLC S7-

1200"; 
Vương Bùi Hoàng 

TS  Nguyễn Chí Tình, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

154.  
"Nghiên cứu sự thay đổi của lớp phủ thực vật do ảnh hưởng của ngập nước bằng viễn 

thám Radar"; 
Nguyễn Thị Thắm 

TS Nguyễn Văn Trung, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

155.  
"Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính phục vụ công tác quản lý cấp 

huyện"; 
Trần Hùng Cường 

PGS.TS Trần Đình Trí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

156.  
"Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu 3D từ sản phẩm của công nghệ Lidar và chụp ảnh 

số"; 
Hoàng Quang Thái 

1) PGS.TS Trần Đình Trí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất;  

2) TS Cáp Xuân Tú,  Tổng Công ty 

Tài nguyên và Môi trường VN; 

157.  
"Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam"; 
Trần Minh Hội 

TS. Nguyễn Thế Công, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

158.  "Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa"; Lê Chí Giang 
TS. Nguyễn Thế Công, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

159.  
"Đánh giá dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Tam 

Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh"; 
Nguyễn Xuân Ước 

TS. Trần Thùy Dương, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

160.  
"Khảo sát, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng đường giao thông liên huyện Thanh 

Thủy - Thanh Sơn giai đoạn I"; 
Trịnh Quý Sơn 

TS. Trần Thùy Dương, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

161.  "Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm"; Nguyễn Tuấn Hưng 
TS. Phạm Thế Huynh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

162.  
"Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ GPS trong xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp"; 
Ngô Minh Châu 

PGS.TS. Nguyễn Quang Thắng, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

163.  
"Nghiên cứu phương pháp xử lý số liệu lưới mặt bằng cơ sở trong quan trắc chuyển dịch 

ngang công trình"; 
Nguyễn Thị Lan 

PGS.TS. Trần Khánh, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

164.  
"Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu trắc địa công 

trình"; 
Nguyễn Hoàng Linh 

PGS.TS. Trần Khánh, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

165.  "Nghiên cứu ứng dụng trạm tham chiếu CORS trong trắc địa công trình"; Nguyễn Đức Thắng 
PGS.TS. Trần Viết Tuấn, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

166.  
"Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay chụp không người lái UAV trong khảo sát tuyến 

đường giao thông"; 
V  Thanh Bình 

TS. Lê Đức Tình, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

167.  
"Nghiên cứu kết hợp phương pháp trắc địa và địa kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang 

tường vây trong thi công tầng hầm công trình"; 
Nguyễn Văn Hiển 

TS. Lê Đức Tình, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

168.  "Nghiên cứu phương pháp xử lý số liệu lưới cơ sở trong quan trắc lún công trình"; Nguyễn Thị Nhung 
TS. Nguyễn Việt Hà, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

169.  
"Ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh trong xây dựng lưới khống chế thi công công trình 

dân dụng và công nghiệp"; 
Hoàng Sơn 

TS. Nguyễn Việt Hà, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 



170.  "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ địa giới hành chính"; Đinh Thị Hường 
TS. Phạm Quốc Khánh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

171.  "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ địa chính"; Nguyễn Thị Anh 
TS. Phạm Quốc Khánh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

172.  
"Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ELIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài 

nguyên đất đai huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn"; 
Nguyễn Bá Hùng 

GS.TS  Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - 

Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; 

173.  
"Nghiên cứu tích hợp công nghệ GNSS và đo sâu hồi âm đo vẽ bản đồ độ sâu đáy biển 

phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí"; 
Bùi Đình Lộc 

GS.TS  Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - 

Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; 

174.  
"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS/CORS trong công tác quan trắc liên tục chuyển 

dịch biến dạng công trình"; 
Trần Ngọc Quân 

PGS.TS  Phạm Công Khải, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

175.  
"Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ cảnh báo nguy cơ xói mòn đất khu vực 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị"; 
Đặng Duy Thái 

PGS.TS  Trịnh Lê Hùng, Học viện Kỹ 

thuật Quân sự; 

176.  
"Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi trường thành phố Ninh 

Bình"; 
Nguyễn Thị Huyền 

TS  Phạm Việt Hòa, Viện Địa lý và 

TNMTrường - Viện HLKH VN; 

177.  

"Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quan trắc sâu bằng thiết bị Inclinometer phục vụ 

công tác bảo vệ các công trình quan trọng trên mỏ lộ thiên, ví dụ cho mỏ than Na 

Dương"; 

Nguyễn Duy Long 
TS  Vương Trọng Kha, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

178.  "Tăng cường quản lý ngân sách cấp huyện tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu"; Võ Minh Hoàng 
GS.TS Bùi Xuân Phong, Học viện 

Bưu chính viễn thông; 

179.  
"Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành 

phố Bạc Liêu"; 
Hoàng Thanh Tuấn 

GS.TS Bùi Xuân Phong, Học viện 

Bưu chính viễn thông; 

180.  
"Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Viện kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu 

nghiệp vụ - Bộ Công An"; 
Vũ Đình Khiêm 

GS.TS Bùi Xuân Phong, Học viện 

Bưu chính viễn thông; 

181.  
"Giải pháp tăng cường hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình"; 
Nguyễn Tử Thành 

GS.TS Bùi Xuân Phong, Học viện 

Bưu chính viễn thông; 

182.  
"Giải pháp tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020"; 
Phạm Thành Hiến 

GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

183.  
"Giải pháp giảm nghèo cho đồng bào Khmer huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 

2016-2020"; 
Nguyễn Quốc Khánh 

GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

184.  
"Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 

2017-2020"; 
Lê Thành Lũy 

GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

185.  
"Giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp Nhật Bản vào tỉnh Thanh 

Hóa"; 
Nguyễn Huy Bình 

GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

186.  
"Tăng cường công tác quản lý nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa 

bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Lê Đức Phương 

GS.TS Phan Huy Đường, Trường ĐH 

Kinh tế, ĐH Quốc gia HN; 

187.  
"Giải pháp tăng cường hoạt động thanh tra tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập của tỉnh Bình Định"; 
Tô Hiếu Toàn 

GS.TS Phan Huy Đường, Trường ĐH 

Kinh tế, ĐH Quốc gia HN; 

188.  
"Tăng cường quản lý tài sản cố định của Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu 

nghiệp vụ"; 
Lê Hoài Anh 

GS.TS Phan Huy Đường, Trường ĐH 

Kinh tế, ĐH Quốc gia HN; 



189.  
"Hoàn thiện quản lý tài chính tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái 

Nguyên"; 
Kim Thanh Hải 

GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, Trường 

ĐH Giao thông vận tải; 

190.  
"Giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Thái Nguyên"; 
Cao Thị Thanh Huệ 

GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, Trường 

ĐH Giao thông vận tải; 

191.  
"Giải pháp tăng cường quản lý ngân sách nhà nước tại phường Láng Tròn, thị xã Giá 

Rai, tỉnh Bạc Liêu"; 
Ngô Văn Hà 

PGS.TS  Nguyễn Cảnh Nam, Tập 

đoàn CN Than - Khoáng sản VN; 

192.  
"Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp phường, xã trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Bùi Duy Ninh 

PGS.TS  Nguyễn Cảnh Nam, Tập 

đoàn CN Than - Khoáng sản VN; 

193.  
"Tăng cường hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam, 

chi nhánh Cầu Giấy"; 
Trần Thị Thanh Tâm 

PGS.TS  Nguyễn Cảnh Nam, Tập 

đoàn CN Than - Khoáng sản VN; 

194.  
"Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Tài"; 
Nguyễn Trọng Nghĩa 

PGS.TS  Nguyễn Văn Minh, Trường 

ĐH Thương mại; 

195.  
"Nâng cao năng lực kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công - sản xuất xuất 

khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội"; 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

PGS.TS Đặng Hoàng Linh, Học viện 

Ngoại giao; 

196.  
"Giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi"; 
Nguyễn Thị Thanh 

PGS.TS Đinh Đăng Quang, Trường 

ĐH Xây dựng; 

197.  
"Tăng cường quản lý khai thác các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi"; 
Trần Trung Tín 

PGS.TS Đinh Đăng Quang, Trường 

ĐH Xây dựng; 

198.  
"Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và vật tư, 

thiết bị tại Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC)"; 
Đào Văn Tuấn 

PGS.TS Đinh Đăng Quang, Trường 

ĐH Xây dựng; 

199.  "Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi"; Trần Minh Cảnh 
PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

200.  
"Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái 

Nguyên"; 
Dương Đình Sơn 

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

201.  
"Quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái 

Nguyên"; 
Trịnh Bá Sơn 

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

202.  
"Tăng cường công tác quản lý vốn duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn khu quản lý 

giao thông đô thị số 3 thành phố Hồ Chí Minh"; 
Phạm Ngọc Dũng 

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

203.  
"Giải pháp phát triển doanh nghiệp may vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2017-2022"; 
Vũ Hữu Liêm 

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

204.  
"Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sông 

Hồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; 
Đỗ Minh Xuân Hòa 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Học viện 

Hành chính quốc gia KV1; 

205.  "Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Sữa Quốc tế"; Nguyễn Trà My 
PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Học viện 

Hành chính quốc gia KV1; 

206.  
"Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên 

địa bàn thị xã Phúc Yên"; 
Bùi Văn Đà 

PGS.TS Lê Hùng Sơn, Kho bạc Nhà 

nước; 

207.  
"Tăng cường công tác quản lý vật tư tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và sản xuất 

VENUS"; 
Nguyễn Văn Hải 

PGS.TS Lê Hùng Sơn, Kho bạc Nhà 

nước; 



208.  "Tăng cường công tác marketing tại Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương"; Vũ Thị Hạnh 
PGS.TS Lê Hùng Sơn, Kho bạc Nhà 

nước; 

209.  "Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Điện và Môi trường Sơn Tịnh"; Đặng Hữu Hà 
PGS.TS Lê Thị Anh Vân, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

210.  "Tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi"; Phạm Hồng Khuyến 
PGS.TS Lê Thị Anh Vân, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

211.  
"Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Thanh Bình - 

BCA"; 
Phan Thị Vân Yến 

PGS.TS Ngô Thế Bính, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

212.  "Phát triển nguồn nhân lực hành chính trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi"; Vũ Xuân Bé 
PGS.TS Ngô Thế Bính, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

213.  
"Tăng cường công tác phòng chống sản xuất và buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi"; 
Huỳnh Thế Hùng 

PGS.TS Ngô Thế Bính, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

214.  "Hoàn thiện kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Cẩm Phả"; Lê Phạm Thảo Thu 
PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, Trường 

ĐH Bách khoa Hà Nội; 

215.  
"Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ tại Cục Thông tin khoa 

học và công nghệ quốc gia"; 
Đỗ Quang Khải 

PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, Trường 

ĐH Bách khoa Hà Nội; 

216.  
"Giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên - 

Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc Phòng"; 
Lê Ngọc Minh 

PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, Trường 

ĐH Bách khoa Hà Nội; 

217.  
"Hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động logistics tại Công ty 

Voltrans Logistics"; 
Lê Thị Thủy Tiên 

PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, Trường 

ĐH Bách khoa Hà Nội; 

218.  
"Phát triển hoạt động quảng cáo trên truyền hình tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh 

Quảng Ninh"; 
Lưu Thế Hưng 

PGS.TS Nguyễn Bá Uân, Trường ĐH 

Thủy lợi; 

219.  "Hoàn thiện quản lý Ngân sách nhà nước tại thành phố Hạ Long"; Trần Hoài Nam 
PGS.TS Nguyễn Bá Uân, Trường ĐH 

Thủy lợi; 

220.  
"Hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Chi 

cục thuế thành phố Cẩm Phả"; 
Đỗ Thị Nga 

PGS.TS Nguyễn Bá Uân, Trường ĐH 

Thủy lợi; 

221.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh"; 
Trương Ngọc Biên 

PGS.TS Nguyễn Bá Uân, Trường ĐH 

Thủy lợi; 

222.  
"Tăng cường công tác quản lý  nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh"; 
Nguyễn Thái Hùng 

PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam, Tập đoàn 

CN Than - Khoáng sản VN; 

223.  
"Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư từ Ngân sách nhà nước tại Ban quản lý dự án 

đầu tư và xây dựng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định"; 
Lê Quang Đạt 

PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

224.  
"Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bình Định"; 

Nguyễn Cửu Quốc 

Dũng 

PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

225.  "Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình"; Bùi Tiến Dũng 
PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

226.  "Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đến huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi"; Lương Thanh Bình 
PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 



227.  
"Hoàn thiện công tác marketing sản phẩm nhựa của Công ty cổ phần Nhà và Thương 

mại Dầu khí (PV Building)"; 
Trần Nhật Tiến 

PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

228.  
"Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần kim loại màu 

Tuyên Quang"; 
Trương Thị Hải Vân 

PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Trường 

ĐH Giao thông vận tải; 

229.  
"Tăng cường quản lý vốn Ngân sách nhà nước tại Ban quản lý dự án sửa chữa, nâng cấp 

các công trình thủy lợi Ninh Bình"; 
Bùi Thị Hiền 

PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Trường 

ĐH Giao thông vận tải; 

230.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Ninh Bình"; 
Nguyễn Văn Mạnh 

PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Trường 

ĐH Giao thông vận tải; 

231.  
"Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại 

Kho bạc nhà nước Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa"; 
Nguyễn Văn Tuấn 

PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Trường 

ĐH Giao thông vận tải; 

232.  "Tăng cường quản lý tài sản cố định của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm"; Nguyễn Văn Đường 
PGS.TS Nguyễn Hữu Huệ, Học viện 

Hậu cần; 

233.  "Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông"; Nguyễn Anh Hùng 
PGS.TS Nguyễn Hữu Huệ, Học viện 

Hậu cần; 

234.  
"Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc 

tế"; 
Quách Thị Phượng 

PGS.TS Nguyễn Hữu Huệ, Học viện 

Hậu cần; 

235.  
"Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam"; 
Lã Thị Thanh Huệ 

PGS.TS Nguyễn Hữu Huệ, Học viện 

Hậu cần; 

236.  "Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam"; Nguyễn Xuân Vĩnh 
PGS.TS Nguyễn Hữu Huệ, Học viện 

Hậu cần; 

237.  "Tăng cường công tác quản lý ngân sách của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu"; Lê Tiến Dũng 
PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Viện 

Nghiên cứu Đông Nam Á; 

238.  "Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu"; Hồ Văn Linh 
PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Viện 

Nghiên cứu Đông Nam Á; 

239.  
"Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên"; 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Viện 

Nghiên cứu Đông Nam Á; 

240.  "Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tại Viện Quy hoạch xây dựng Thái Nguyên"; Nguyễn Thành Trung 
PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Viện 

Nghiên cứu Đông Nam Á; 

241.  
"Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi 

nhánh tỉnh Thái Nguyên"; 

Dương Đình Hồng 

My 

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, Trường 

ĐH Thương mại; 

242.  
"Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, 

chi nhánh thành phố Thái Nguyên "; 

Nguyễn Thị Hoàng 

Nga 

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, Trường 

ĐH Thương mại; 

243.  
"Hoàn thiện tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương tại Kiểm toán Nhà nước khu vực 

10"; 
Nguyễn Hải Sơn 

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, Trường 

ĐH Thương mại; 

244.  
"Hoàn thiện công tác xây dựng nông thôn mới tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định"; 
Trần Mạnh Hùng 

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, Trường 

ĐH Thương mại; 

245.  
"Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định"; 

Phạm Thị Minh 

Trang 

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, Trường 

ĐH Thương mại; 



246.  
"Nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng PTSC Dung Quất, Công ty cổ phần dịch vụ dầu 

khí Quảng Ngãi PTSC"; 
Huỳnh Phi Long 

PGS.TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng, 

Trường ĐH Thương mại; 

247.  
"Giải pháp kinh tế công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi"; 
Võ Tiến Thân 

PGS.TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng, 

Trường ĐH Thương mại; 

248.  "Hoàn thiện quản lý tài chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi"; Nguyễn Ngọc Tình 
PGS.TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng, 

Trường ĐH Thương mại; 

249.  
"Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình"; 
Bùi Đức Lộc 

PGS.TS Nhâm Văn Toán, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

250.  
"Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu 

khí miền Trung giai đoạn 2018-2022"; 
Trịnh Tuấn Dũng 

PGS.TS Nhâm Văn Toán, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

251.  
"Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước qua 

kho bạc nhà nước Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi"; 
Phạm Thị Luyến 

PGS.TS Nhâm Văn Toán, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

252.  
"Phát triển các sản phẩm dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm học liệu - Đại học Thái 

Nguyên"; 
Vi Thị Bích Lan 

PGS.TS Nhâm Văn Toán, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

253.  
"Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 

Thái Nguyên"; 
Trần Mạnh Xuyên 

PGS.TS Nhâm Văn Toán, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

254.  
"Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế khu vực ngoài quốc doanh huyện Đầm Hà, tỉnh 

Quảng Ninh"; 
Đoàn Quảng Hà 

PGS.TS Phạm Thị Thu Hà, Trường 

ĐH Bách khoa Hà Nội; 

255.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bình 

Định"; 
Nguyễn Cảnh Miên 

PGS.TS Trần Đăng Khâm, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân; 

256.  "Tăng cường quản lý tài chính tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm phả - Vinacomin"; Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS Trần Đăng Khâm, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân; 

257.  
"Giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức tại UBND huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi"; 

Trương Thị Kiều 

Loan 

PGS.TS Trần Đăng Khâm, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân; 

258.  
"Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi"; 
Lê Thị Kim Bi 

PGS.TS Trần Đăng Khâm, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân; 

259.  
"Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu công nghiệp Cái Lân - 

tỉnh Quảng Ninh"; 
Đỗ Thị Huệ 

PGS.TS Trần Đăng Khâm, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân; 

260.  "Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu"; Ký Trọng Nghĩa 
PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc, Trường 

ĐH Bách khoa Hà Nội; 

261.  
"Hoàn thiện công tác quản lý chi phí các dự án giao thông tại Ban quản lý dự án và phát 

triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp"; 
Trần Thiện Chí 

PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc, Trường 

ĐH Bách khoa Hà Nội; 

262.  
"Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu"; 
Võ Chí Ngoan 

PGS.TS Trần Thị Thu, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

263.  
"Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Agribank), chi nhánh Phước Long, tỉnh Bạc Liêu"; 
Phạm Hoàng Tân 

PGS.TS Trần Thị Thu, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

264.  "Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng"; Nguyễn Kim Thọ 
PGS.TS Trần Thị Thu, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 



265.  "Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Liên đoàn Địa chất Tây Bắc"; Vũ Hữu Dương 
PGS.TS Từ Sỹ Sùa, Trường ĐH Giao 

thông vận tải; 

266.  
"Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn các giải 

pháp truyền thông CTIS"; 
Vũ Thị Thúy Hằng 

PGS.TS Từ Sỹ Sùa, Trường ĐH Giao 

thông vận tải; 

267.  
"Tăng cường quản lý tài chính tại Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh"; 
Nguyễn Lan Anh 

PGS.TS Vũ Trọng Tích, Trường ĐH 

Giao thông vận tải; 

268.  
"Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Ban quản lý đầu tư và Xây dựng công trình 

trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020"; 
Nguyễn Bá Đoàn 

PGS.TS Vũ Trọng Tích, Trường ĐH 

Giao thông vận tải; 

269.  
"Hoàn thiện kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh "; 
Đặng Lê Dung 

PGS.TS Vũ Trọng Tích, Trường ĐH 

Giao thông vận tải; 

270.  
"Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố 

Hồ Chính Minh theo hình thức hợp tác công tư"; 
Đàm Nhật Quang 

PGS.TS Vũ Trọng Tích, Trường ĐH 

Giao thông vận tải; 

271.  
"Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu 

khí Việt Nam"; 
Trần Thanh Nam 

PGS.TS Vũ Trọng Tích, Trường ĐH 

Giao thông vận tải; 

272.  "Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Ninh Bình"; Dương Thị Thu Hà 
TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

273.  "Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình"; Đinh Hoàng Hải 
TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

274.  "Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế thành phố Ninh Bình"; Đinh Hồng Minh 
TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

275.  
"Nâng cao hiệu quả kịnh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Bình 

Định"; 
Phạm Thị Cảnh 

TS Đặng Huy Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

276.  
"Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định"; 

Huỳnh Thị Kim 

Chung 

TS Đặng Huy Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

277.  "Giải pháp phát triển hoạt động du lịch biển tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2022"; Lê Thùy Trang 
TS Đặng Huy Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

278.  
"Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước tại phường Thị Nại thành phố Qui Nhơn, tỉnh 

Bình Định"; 
Đỗ Minh Đạt 

TS Đặng Văn Dựa, Trường ĐH Xây 

dựng; 

279.  "Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Định"; Đặng Thị Thanh Mỹ 
TS Đặng Văn Dựa, Trường ĐH Xây 

dựng; 

280.  
"Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Truyền tải điện Ninh Bình 

- Công ty Truyền tải điện 1"; 
Đỗ Đình Dũng 

TS Đào Anh Tuấn, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

281.  "Giải pháp phát triển du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình theo hướng bền vững"; 
Phạm Thị Diễm 

Hương 

TS Đào Anh Tuấn, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

282.  
"Tăng cường quản trị nhân lực tại Truyền tải điện Thanh Hóa - Công ty Truyền tải điện 

1"; 
Hoàng Xuân Khôi 

TS Đào Anh Tuấn, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

283.  
"Hoàn thiện công tác quản trị vật tư cho sản xuất sản phẩm bao bì tại Công ty cổ phần 

Nhà và Thương mại Dầu khí"; 
Trương Quang Hà 

TS Hà Sơn Tùng, Trường ĐH Kinh tế 

quốc dân; 



284.  "Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi"; Đặng Tuấn Hưng 
TS Hà Sơn Tùng, Trường ĐH Kinh tế 

quốc dân; 

285.  
"Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020"; 
Nguyễn Huy Dũng 

TS Lê Mạnh Tường, Cty CP Đào tạo 

XD và PT nguồn nhân lực Sáu; 

286.  
"Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực kinh tế bị ảnh hưởng do biến đổi khí 

hậu của tỉnh Bạc Liêu"; 
Trần Minh Hải 

TS Lê Mạnh Tường, Cty CP Đào tạo 

XD và PT nguồn nhân lực Sáu; 

287.  
"Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, chi nhánh Phú Tài"; 
Nguyễn Thị Thu Lâm TS Lê Như Linh, PV Gas; 

288.  
"Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi"; 
Phạm Văn Thanh TS Lê Như Linh, PV Gas; 

289.  
"Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Điện cơ 

Hóa chất 15"; 
Trần Thị Thu Bình TS Lê Như Linh, PV Gas; 

290.  "Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty xăng dầu B12"; Trần Văn Hòa TS Lê Việt Trung, Viện Dầu khí; 

291.  
"Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Hải Dương 

Xanh"; 
Nguyễn Văn Nam TS Lê Việt Trung, Viện Dầu khí; 

292.  "Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định "; Hà Phú Cường 
TS Lưu Thị Thu Hà, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

293.  
"Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng 

công trình Thăng Long"; 
Nguyễn Ngọc Linh 

TS Lưu Thị Thu Hà, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

294.  
"Hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Cơ điện và Vật liệu nổ 

31"; 
Bùi Công Sơn 

TS Lưu Thị Thu Hà, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

295.  
"Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn"; 
Hoàng Mạnh Cường 

TS Nguyễn Anh Tuấn, ĐH Kinh tế, 

ĐH Quốc gia Hà Nội; 

296.  
"Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn"; 
Ngô Xuân Đài 

TS Nguyễn Anh Tuấn, ĐH Kinh tế, 

ĐH Quốc gia Hà Nội; 

297.  
"Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước trên địa bàn 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh"; 
Nguyễn Tuấn Đạt 

TS Nguyễn Anh Tuấn, ĐH Kinh tế, 

ĐH Quốc gia Hà Nội; 

298.  
"Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 

Định"; 
Phan Thành Phi 

TS Nguyễn Đại Thắng, Trường ĐH 

Bách khoa Hà Nội; 

299.  
"Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 

2016 - 2020"; 
Phạm Tiến Dũng 

TS Nguyễn Đại Thắng, Trường ĐH 

Bách khoa Hà Nội; 

300.  "Tăng cường công tác quản lý thị trường trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh"; Lê Hồng Tuân 
TS Nguyễn Đại Thắng, Trường ĐH 

Bách khoa Hà Nội; 

301.  
"Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi"; 
Phan Thị Bé 

TS Nguyễn Duy Lạc, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

302.  
"Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại 

học Tài chính - Kế toán"; 
Hoàng Hải 

TS Nguyễn Duy Lạc, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 



303.  "Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Quảng Ngãi"; Thượng Tấn Lực 
TS Nguyễn Duy Lạc, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

304.  
"Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hải Bình - thành phố Thái 

Nguyên"; 
Nguyễn Huyền Trang 

TS Nguyễn Minh Đức, Trường ĐH 

Xây dựng Hà Nội; 

305.  
"Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Bạc Liêu"; 
Nguyễn Đồng Hận 

TS Nguyễn Ngọc Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

306.  "Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên đóng tầu Hạ Long"; Nguyễn Văn Dũng 
TS Nguyễn Ngọc Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

307.  "Tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần than Núi Béo"; Trần Ngọc Tân 
TS Nguyễn Ngọc Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

308.  "Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu"; Phạm Trung Kiên 
TS Nguyễn Ngọc Lan, Viện Nghiên 

cứu Đông Nam Á; 

309.  
"Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, chi 

nhánh Quảng Ninh "; 
Lê Thị Thúy Nhung 

TS Nguyễn Ngọc Lan, Viện Nghiên 

cứu Đông Nam Á; 

310.  
"Tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng 

Ninh"; 
Phạm Thanh Tùng 

TS Nguyễn Ngọc Lan, Viện Nghiên 

cứu Đông Nam Á; 

311.  
"Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 

địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định"; 
Phạm Văn Dương 

TS Nguyễn Như Chinh, Bộ Công 

thương; 

312.  
"Tăng cường công tác quản lý thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng 

của Phòng Lao động Thương binh xã hội, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định"; 
Phạm Thị Minh 

TS Nguyễn Như Chinh, Bộ Công 

thương; 

313.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Cục quản lý tài nguyên 

Nước"; 
Nguyễn Phan Thanh 

TS Nguyễn Như Chinh, Bộ Công 

thương; 

314.  "Hoàn thiện quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh"; Đỗ Thi Ngọc Ánh 
TS Nguyễn Phạm Quang Tú, Viện 

Kinh tế, Bộ Xây dựng; 

315.  "Tăng cường công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện mắt tỉnh Ninh Bình"; 
Nguyễn Thị Trâm 

Anh 

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

316.  
"Nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - 

Hà Nội, chi nhánh Ninh Bình"; 
Đinh Thị Thảo 

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

317.  "Tăng cường quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi"; Nguyễn Cao Nghĩa 
TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

318.  
"Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tại Ban quản lý dự án 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu"; 
Trịnh Thanh Hải 

TS Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

319.  "Giải pháp phát triển kinh tế xã hội huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định"; Nguyễn Ánh Minh 
TS Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

320.  "Giải pháp phát triển ngành dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2020"; 
Huỳnh Thị Thảo 

Trang 

TS Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

321.  "Phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên"; Dương Bảo Khánh 
TS Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 



322.  
"Tăng cường quản lý cán bộ công chức khối cơ quan thuộc UBND huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên"; 
Nông Thị Mai Loan 

TS Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

323.  
"Tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 

huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh"; 
Triệu Thanh Ngần 

TS Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

324.  "Tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin"; Bùi Thị Quỳnh Chi 
TS Nguyễn Thị Kim Oanh, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

325.  "Tăng cường quản lý ngân sách cấp xã tại thành phố Hạ Long"; 
Hoàng Thị Thảo 

Nguyên 

TS Nguyễn Thị Kim Oanh, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

326.  
"Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Nhập khẩu và Phân phối than Điện 

lực Dầu khí "; 
Mạc Tiến Dũng 

TS Nguyễn Thị Kim Oanh, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

327.  
"Hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án trên 

địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định"; 
Thân Thị Thúy Nga 

TS Nguyễn Văn Bảo, Trường ĐH Xây 

dựng; 

328.  "Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định'; Lê Quang Nghĩa 
TS Nguyễn Văn Bảo, Trường ĐH Xây 

dựng; 

329.  "Tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Kho bạc nhà nước Thanh Hóa"; Lê Ngọc Tuấn 
TS Nguyễn Văn Bưởi, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

330.  "Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Viễn Thông Bạc Liêu"; Nguyễn Minh Thuấn 
TS Nguyễn Văn Bưởi, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

331.  
"Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh 

và đô thị Vũng Tàu"; 
Phạm Thị Thu Hà 

TS Nguyễn Văn Bưởi, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

332.  
"Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh"; 
Hà Thanh Việt 

TS Nguyễn Như Chinh, Bộ Công 

thương; 

333.  
"Tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tầu và Công 

nghiệp hàng hải Sài Gòn"; 
Lê Văn Đáng 

TS Phạm Cảnh Huy, Trường ĐH 

Bách khoa Hà Nội; 

334.  "Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định"; Nguyễn Thị Hạnh 
TS Phạm Cảnh Huy, Trường ĐH 

Bách khoa Hà Nội; 

335.  
"Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Ninh Bình"; 
Trần Tất Thắng 

TS Phạm Cảnh Huy, Trường ĐH 

Bách khoa Hà Nội; 

336.  "Giải pháp phát triển kinh tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020"; Trương Minh Thảnh 
TS Phan Hữu Nghị, Trường ĐH Kinh 

tế quốc dân; 

337.  
"Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu"; 
Mã Anh Vũ 

TS Phan Hữu Nghị, Trường ĐH Kinh 

tế quốc dân; 

338.  
"Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tu xây dựng các công trinh nông nghiệp và phát 

triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"; 
Lưu Quang Anh 

TS Phan Thị Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

339.  
"Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công trên địa 

bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu"; 
Dương Chí Bình 

TS Phan Thị Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

340.  
"Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"; 
Trần Chí Dũng 

TS Phan Thị Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 



341.  "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên"; Lâm Tự Cường 
TS Trần Đức Thung, Trường ĐH 

Giao thông vận tải; 

342.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên"; 
Hoàng Hồng Hạnh 

TS Trần Đức Thung, Trường ĐH 

Giao thông vận tải; 

343.  
"Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, chi nhánh Phú Tài"; 
V  Hùng Lĩnh 

TS Trần Thị Hòa, Trường Quản trị 

kinh doanh; 

344.  
"Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi"; 
Võ Thanh Tùng 

TS Trần Thị Hòa, Trường Quản trị 

kinh doanh; 

345.  
"Tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Sơn Tây, 

tỉnh Quảng Ngãi"; 
Tạ Công Ân 

TS Trần Văn Minh, Đoàn Đại biểu 

quốc hội tỉnh Quảng Ninh; 

346.  "Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi"; Phạm Ngọc Hải 
TS Trần Văn Minh, Đoàn Đại biểu 

quốc hội tỉnh Quảng Ninh; 

347.  
"Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi"; 
Phạm Minh Tuệ 

TS Trần Văn Mùi, Trường ĐH Xây 

dựng; 

348.  "Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi"; Vũ Công Vinh 
TS Trần Văn Mùi, Trường ĐH Xây 

dựng; 

349.  
"Tăng cường công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục 

Thuế tỉnh Quảng Ninh"; 

Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 

TS Vũ Diệp Anh, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

350.  
"Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước trên 

địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp"; 
Nguyễn Văn Cường 

TS Vũ Diệp Anh, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

351.  
"Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp"; 
Nguyễn Hồng Sự 

TS Vũ Diệp Anh, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

352.  
"Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi"; 

Nguyễn Thị Khánh 

Hiền 

TS Vũ Hùng Phương, Trường Quản 

trị kinh doanh - Vinacomin; 

353.  "Tăng cường quản lý tài chính tại Công ty than Thống Nhất - TKV"; Bùi Khánh Ly TS Vũ Tuấn Đương, LICOGI 13; 

354.  
"Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án và phát triển 

quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp"; 
Nguyễn Chí Tâm TS Vũ Văn Tùng, Học viện Hậu cần; 

355.  "Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Vật liệu và Xây lắp Tam Điệp"; Phạm Duy Hùng TS Vũ Văn Tùng, Học viện Hậu cần; 

356.  
"Hoàn thiện quản lý dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam"; 

Đặng Trần Minh 

Hùng 
TS Vũ Văn Tùng, Học viện Hậu cần; 

357.  
“Cấu trúc địa chất vùng Chu Lai, Quảng Nam và vai trò của phức hệ Chu Lai – Ba Tơ 

đối với lịch sử tiến hóa địa chất khu vực”; 
Trịnh Thế Lực 

PGS.TS Trần Thanh Hải, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

358.  
“Nghiên cứu đặc điểm trầm tích Oligocen và triển vọng dầu khí lô 102-106, đông bắc bể 

Sông Hồng”; 
Nguyễn Tiến Đạt 

TS. Lê Ngọc Ánh, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

359.  
“Đặc điểm địa mạo - kiến tạo hoạt động vùng ven biển Bình Định, đoạn Phù Mĩ - Quy 

Nhơn và ý nghĩa với tai biến địa chất”; 
Nguyễn Xuân Thành 

PGS.TS Trần Thanh Hải, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 



360.  
"Đặc điểm kiến tạo hiện đại và mối liên quan địa mạo khu vực sông Trà Khúc vùng 

Quảng Ngãi"; 
Nguyễn Hữu Khải 

PGS.TS Trần Thanh Hải, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

361.  
"Nghiên cứu, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới các công 

trình khai thác nước dưới đất tỉnh Hưng Yên"; 
Đoàn Duy Danh 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất; 

362.  
"Nghiên cứu, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trong các trầm tích Đệ tứ vùng lưu vực 

sông Cả bằng phương pháp mô hình số"; 
Đỗ Thị Huyền 

TS. Nguyễn Bách Thảo, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất; 

363.  
"Nghiên cứu, xác định đới phòng hộ vệ sinh cho nhà máy nước Đồng Văn, tỉnh Hà 

Nam"; 
Vũ Minh Quốc 

TS. Dương Thị Thanh Thủy, Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất; 

364.  
"Nghiên cứu phân vùng bền vững tài nguyên nước dưới đất phục vụ kinh tế - xã hội khu 

vực nam Thái Nguyên"; 
Kiều Văn Thế 

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất; 

365.  
"Nghiên cứu cân bằng nước đề xuất quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước 

lưu vực sông Bằng, tỉnh Cao Bằng"; 
Nguyễn Xuân Tiếp 

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất; 

366.  
"Đặc điểm trầm tích tầng mặt và triển vọng sa khoáng titan - zircon vùng biển ven bờ 

Quảng Nam - Đà Nẵng (từ 0 - 30m nước)"; 
Trần Vân Anh 

PGS.TS Hoàng Văn Long, Trường 

Đại học Mỏ  - Địa chất; 

367.  "Đặc điểm chất lượng và định hướng sử dụng cát trắng khu vực Hải Lăng, Quảng Trị"; Hồ Hải Anh 
TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

368.  
"Đặc điểm chất lượng và định hướng sử dụng đá carbonat khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung, 

Thanh Hóa"; 
Phan Văn Cừ 

PGS.TS Lương Quang Khang, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

369.  "Tiềm năng di sản địa chất khu vực Cao Bằng và các giải pháp bảo tồn"; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

1) TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

2) TS. Nguyễn Đại Trung, Viện Khoa 

học Địa chất và khoáng sản; 

370.  
"Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động 

khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Cao Bằng"; 
Nguyễn Trọng Hiển 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

371.  
"Các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản 

tỉnh Hải Dương"; 
Nguyễn Quốc Huy 

PGS.TS Nguyễn Quang Luật, Tổng 

Hội Địa chất Việt Nam 

372.  
"Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò graphit khu 

vực Văn Yên, Yên Bái"; 
Vũ Đức Hùng 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

373.  
"Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng qui hoạch thăm dò, khai thác cát sông 

Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội"; 
Phí Kiều Hưng 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

374.  
"Đặc điểm hình thái - kiến trúc các vỉa than và ảnh hưởng đến công tác khai thác khu 

Bắc mỏ Suối Lại, Quảng Ninh"; 
Tô Văn Tuấn 

PGS.TS Lương Quang Khang, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

375.  
"Đánh giá tiềm năng tài nguyên cát trắng và sa khoáng đi kèm khu vực Gio Linh, Quảng 

Trị"; 
Vũ Văn Vương 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

376.  "Đặc điểm quặng hóa vàng khu vực Sa Phìn, Văn Bàn, Lào Cai"; Đỗ Đức Mạnh 
PGS.TS. Nguyễn Quang Luật, Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất; 

377.  
"Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường tỉnh Lào Cai"; 
Đào Anh Tuấn 

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 



378.  
"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nền đoạn 03 đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải. Thiết kế 

xử lý nền đất yếu bằng cọc đất - xi măng"; 

Nguyễn Cường  

Chiến 

PGS.TS Lê Trọng Thắng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

379.  

"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nền tuyến đường  R2 khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế giải pháp xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc cát 

đầm chặt"; 

Phạm Văn  Chung 
TS. Bùi Trường Sơn, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

380.  

"Nghiên cứu cấu trúc nền hệ thống đường nội bộ thuộc Dự án Trung tâm Chính trị - 

Hành chính tỉnh Long An. Luận chứng giải pháp và thiết kế xử lý nền đất yếu cho hệ 

thống đường trên"; 

Cao Thị Kim  Cúc 
PGS. TS Đỗ Minh Toàn, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

381.  

"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nền cẩu bốc xếp hàng và bãi container nhà máy đóng tàu 

Ba Son mới tại Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu. Luận chứng chọn và thiết kế 

giải pháp xử lý nền đất yếu"; 

Nguyễn Quốc  Dũng 
TS. Tô Xuân Vu, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

382.  

"Nghiên cứu đề xuất và thiết kế giải pháp quan trắc địa kỹ thuật phục vụ xây dựng tường 

vây hạng mục nhà ga Trung tâm Bến Thành, tuyến tàu điện ngầm Metro số 1 thành phố 

Hồ Chí Minh"; 

Nguyễn Đức Hậu 

1) TS. Bùi Trường Sơn, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

2) TS  Vũ Bá Thao, Viện Thủy công - 

Viện KH Thủy lợi VN; 

383.  
"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nền đê bao dọc sông Soài Rạp thuộc xã Lý Nhơn, huyện 

Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế xử lý nền đất yếu cho hệ thống đê trên"; 
Nguyễn Thị  Hiệp 

TS. Nguyễn Thị Nụ, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

384.  

"Nghiên cứu nguyên nhân gây trượt mái ta luy âm đoạn từ Km30 140 đến Km30+320 

tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đề xuất và thiết 

kế giải pháp xử lý"; 

Nguyễn Hoàng  Long 
TS. Tô Xuân Vu, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

385.  
"Nghiên cứu đặc điểm trượt lở đất khu vực B’Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng và thiết kế hệ 

thống cảnh báo trượt"; 
Đỗ Đức  Phú 

PGS. TS Lê Trọng Thắng, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

386.  

"Phân tích, so sánh kết quả tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi xác định theo lý 

thuyết và thực nghiệm tại một số công trình xây dựng ở khu vực quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh"; 

Lê Tiến  Quang 
PGS. TS Lê Trọng Thắng, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

387.  
"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và đánh giá khả năng thấm mất nước của nền đập thủy 

điện Srêpok 3. Thiết kế xử lý chống thấm"; 
Lưu Thế  Quang 

PGS. TS Lê Trọng Thắng, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

388.  

"Nghiên cứu nguyên nhân trượt lở bờ sông Sài Gòn tại phường Hiệp Bình Phước, Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Luận chứng lựa chọn và thiết kế giải pháp ổn định bờ 

sông"; 

Bùi Thiện Tài 
PGS. TS Đỗ Minh Toàn, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

389.  
"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nền tại zone 02 nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Thiết kế 

xử lý nền đất yếu bằng giải pháp bấc thấm kết hợp công nghệ hút chân không"; 
Lê Văn  Thạnh 

PGS.TS Nguyễn Huy Phương,Hội 

ĐCCT & Môi trường Việt Nam; 

390.  

"Nghiên cứu nguyên nhân và đánh giá mức độ thấm mất nước của đập ngăn hồ chứa 

nước Cao Ngạn, Quảng Nam, thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). 

Luận chứng lựa chọn và thiết kế giải pháp xử lý chống thấm nền đập cho dự án trên"; 

Phạm Anh  Tuấn 
TS Nguyễn Viết Tình, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

391.  

"Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc đất nền đoạn đường từ Km 87 660 đến Km 96+400  

thuộc Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Thiết kế xử lý nền đất yếu bằng 

phương pháp bấc thấm"; 

Phạm Kim  Tuần 
TS. Bùi Trường Sơn, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 



392.  

“Thiết kế mặt bằng sản xuất theo yêu cầu phát triển - công ty CP chế tạo máy - 

Vinacomin giai đoạn 2020 - 2030 tầm nhìn 2050 - Phân xưởng chế tạo phôi - phân 

xưởng phục vụ (năng lượng, cơ điện)”; 

Bùi Văn Hữu 
PGS.TS Vũ Nam Ngạn, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

393.  
“Nghiên cứu kiểm tra và đánh giá chức năng bảo vệ của các phần tử thủy lực trên mạch 

chính hệ thống thủy lực máy xúc KOMATSU PC750-7”; 
Nguyễn Xuân Hồng 

PGS.TS Nguyễn Đức Sướng, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

394.  

“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và tuổi thọ của máy bơm dầu 

bánh răng trong hệ thống truyền động thủy lực trên ô tô vận tải mỏ HD465-7, biện pháp 

nâng cao tuổi thọ”; 

Thiệu Đình Giảng 
PGS.TS Vũ Nam Ngạn, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

395.  
“Nghiên cứu, xác định thông số kết cấu hợp lý của một số bộ phận giàn chống tự hành 

GC1800/1.6/2.4 trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh”; 
Đỗ Đức Vũ 

PGS.TS Đinh Văn Chiến, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

396.  “Nghiên cứu tạo lớp bề mặt của răng gầu máy xúc bằng phương pháp phun phủ HVOF”; Hoàng Trung Kiên 
PGS.TS Đinh Văn Chiến, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

397.  
“Nghiên cứu tính toán hệ thống khuấy bùn bể cô đặc năng suất 150 ÷ 250m

3
/h tại nhà 

máy tuyển than Vàng Danh 2’; 
Vũ Văn Dương 

PGS.TS Nguyễn Văn Kháng, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

398.  
“Thiết kế mặt bằng sản xuất phân xưởng gia công cơ khí theo yêu cầu phát triển - công 

ty CP chế tạo máy- Vinacomin giai đoạn 2018-2030 tầm nhìn 2050”; 
Phạm Việt Đức 

PGS.TS Nguyễn Văn Kháng, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

399.  

“Thiết kế mặt bằng sản xuất phân xưởng chế tạo kết cấu xây dựng, phân xưởng sửa chữa 

theo yêu cầu phát triển công ty CP chế tạo máy - Vinacomin giai đoạn 2018 - 2030 tầm 

nhìn 2050”; 

Vũ Trọng Nghĩa 
TS Nguyễn Văn Xô, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

400.  
“Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của cổng trục dầm đôi 30T, LK = 16m sử dụng 

trong công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin”; 
Phạm Thế Duyệt 

TS Nguyễn Văn Xô, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

401.  
"Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nổ mìn khi sử dụng lỗ khoan đường kính lớn cho 

mỏ đá sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai"; 
Nguyễn Trường Đức 

TS Phạm Văn Hòa, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

402.  
"Nghiên cứu hoàn thiện đồng bộ thiết bị để tối ưu  hiệu quả kinh tế cho các mỏ đá 

Granite làm vật liệu xây dựng thông thường trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; 
Trần Tiến Dũng 

TS. Lê Thị Thu Hoa, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

403.  

"Nghiên cứu lựa chọn các thông số khoan nổ mìn hợp lý khi khi sử dụng lỗ khoan đường 

kính lớn cho mỏ đá xây dựng Thiện Tân 7 - xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai"; 

Phạm Tiến Dũng 
TS. Nguyễn Đình An, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

404.  
"Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo phục hồi môi trường hợp lý cho các mỏ khai 

thác đá làm vật liệu xây dựng tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; 
Đỗ Tùng Dương 

TS. Mai Thế Toản, Bộ Tài nguyên - 

Môi trường; 

405.  
"Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo phục hồi môi trường hợp lý cho cụm mỏ khai 

thác đá làm vật liệu xây dựng tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"; 
Nguyễn Văn Nhật 

PGS.TS Vũ Đình Hiếu, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

406.  
"Nghiên cứu lựa chọn các loại vật liệu nổ hợp lý cho một số mỏ khai thác đá tại khu vực 

Miền Đông Nam Bộ"; 
Nguyễn Kông 

TS. Lê Văn Quyển, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

407.  
"Nghiên cứu phương pháp nổ mìn tạo biên áp dụng cho mỏ đá xây dựng Miền Đông - 

Công ty CP Miền Đông xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"; 
Nguyễn Văn Huân 

GS.TS Nhữ Văn Bách, Hội Kỹ thuật 

nổ mìn Việt Nam; 

408.  
"Đánh giá tác động môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu bụi của các mỏ đá 

xây dựng huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; 
Nguyễn Văn Phúc 

TS. Nguyễn Phụ Vụ, Hội KH&CN  

Mỏ Việt Nam; 



409.  

"Nghiên cứu trung hòa chất lượng các thành phần khoáng trong quá trình khai thác đá 

làm nguyên liệu sản xuất xi măng, áp dụng mỏ đá Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước"; 

Nguyễn Thị Quyên 
TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

410.  
"Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá vật liệu xây dựng 

thông thường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; 
Chu Hữu Thái 

PGS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

411.  
"Nghiên cứu xác định mức độ đập vỡ đất đá  hợp lý bằng nổ mìn phù hợp với đồng bộ 

thiết bị khai thác tại các mỏ đá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; 
Lê Công Vũ 

TS. Trần Quang Hiếu, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất; 

412.  
"Nâng cao hiệu quả nổ mìn và giảm tác động xấu đến môi trường trong khai thác đá vật 

liệu xây dựng khu vực Đà Nẵng"; 
Lê Văn Thắng 

PGS.TS Đàm Trọng Thắng, Học viện 

Kỹ thuật Quân sự; 

413.  
"Nghiên cứu chế tạo gạch không nung từ đá thải của hoạt động khai thác hầm lò mỏ than 

Thống Nhất"; 
Nguyễn Văn Dũng 

TS.  Nguyễn Phi Hùng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

414.  
"Nghiên cứu khả năng nâng công suất mỏ Bình Minh - Công ty than Hòn Gai - TKV từ 1 

triệu tấn/năm (theo dự án) lên 1,5 triệu tấn/năm"; 
Trần Văn Chung 

PGS. TS. Đỗ Mạnh Phong, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

415.  
"Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác 

hợp lý cho điều kiện một số mỏ than hầm lò thuộc Tổng công ty Đông Bắc"; 
Nguyễn Văn Ngọc 

TS. Vũ Trung Tiến, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

416.  "Nghiên cứu công nghệ khai thác các vỉa mỏng  dốc đứng tại Công ty TNHH MTV 35"; Vũ Hữu Lương 
TS. Nguyễn Phi Hùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

417.  
"Nghiên cứu lựa chọn mặt bằng sân công nghiệp và phương án mở vỉa hợp lý cho mỏ 

Nam Tràng Bạch thuộc Tổng công ty Đông Bắc"; 
Nguyễn Hữu Toán 

PGS. TS. Trần Văn Thanh, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

418.  
"Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất phương pháp điều khiển đá vách ban đầu 

hợp lý cho lò chợ dài tại Công ty 86 - Tổng công ty Đông Bắc"; 
Đỗ Văn Viên 

TS. Vũ Trung Tiến, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

419.  

"Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ các đường lò xây dựng cơ bản 

của dự án Cái Đá trong điều kiện địa chất phức tạp tại mỏ than Cao Thắng - Công ty than 

Hòn Gai"; 

Phạm Xuân Chưởng 
TS. Phạm Đức Hưng, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

420.  

"Nghiên cứu xác định tính tự cháy của than và đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ 

phòng ngừa, phát hiện sớm hiện tượng cháy nội sinh tại lò chợ vỉa 5 mức +300/ +360 mỏ 

than Khe Chuối - Công ty TNHH MTV 91 - Tổng Công ty Đông Bắc"; 

Nguyễn Trung Kiên 
TS. Phạm Đức Hưng, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

421.  
"Phân tích đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kỹ thuật hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và 

chuẩn bị ruộng mỏ dưới mức - 50 tại mỏ Tây Nam Khe Tam"; 
Phan Xuân Khải 

TS. Bùi Mạnh Tùng, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

422.  

"Phân tích đánh giá hiện trạng khai thác vỉa dày dốc thoải đến dốc đứng và đưa ra các 

giải pháp công nghệ khai thác hợp lý cho mỏ Nam  Khe Tam - Công ty TNHH MTV 86 

- Tổng Công ty Đông Bắc"; 

Nguyễn Quang Duy 
TS. Bùi Mạnh Tùng, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

423.  

"Nghiên cứu đánh giá tác động của công tác khai thác hầm lò đến môi trường và đề xuất 

giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Công ty than 86 -  Tổng công 

ty Đông Bắc"; 

Nguyễn Huy Tuyên 
TS. Bùi Mạnh Tùng, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

424.  
"Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ thẩm thấu khí phù hợp, áp dụng tại vỉa 

than Công ty than Khe Chàm"; 
Thiều Đình Thành 

TS. Phùng Quốc Huy, Trung tâm An 

toàn mỏ - Vinacomin; 

425.  
"Hoàn thiện hệ thống thông gió nhằm đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng khi khai thác mở 

rộng khu Tây Quảng La, công ty TNHH MTV Thăng Long"; 
Phạm Quốc Hùng 

PGS. TS. Đặng Vũ Chí, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 



426.  
"Nghiên cứu quy hoạch áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng 

giàn chống mềm ZRY tại các mỏ hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc"; 
Nguyễn Trần Thanh 

PGS. TS. Đặng Vũ Chí, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

427.  
"Đánh giá khả năng thu hồi và sử dụng khí mê tan từ  một số mỏ than hầm lò vùng 

Quảng Ninh"; 
Hồ Đình Tuệ 

PGS. TS. Đặng Vũ Chí, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

428.  
"Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp khai thác khu vực V10 Cái Đá - Công ty than Hòn Gai - 

TKV"; 
Tô Minh Anh 

TS. Đỗ Anh Sơn, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

429.  
"Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả thông gió 

cho một số mỏ than hầm lò vùng Đông Triều - Uông Bí, Quảng Ninh"; 
Trần Ánh Dương 

TS. Đào Văn Chi, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

430.  
"Nghiên cứu ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên của hoạt động khai thác vàng gốc tại 

tỉnh Lào Cai và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực"; 
Phạm Văn Định 

PGS. TS. Trần Xuân Hà, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

431.  
"Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật ngăn ngừa hiện tượng rỗng nóc, lở gương trong quá 

trình khai thác cơ giới hóa đồng bộ tại công ty than Khe Chàm"; 
Tạ Đức Trung 

TS. Đỗ Anh Sơn, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

432.  
"Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp kỹ thuật công nghệ để giảm tổn thất trong khai 

thác các vỉa than dày, dốc thoải tại công ty than Khe Chàm"; 
Đinh Khắc Khương 

PGS. TS. Trần Văn Thanh, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

433.  
"Hoàn thiện công tác xử lý môi trường tại khu khai thác mỏ vàng PHAPON, huyện 

PAKOU, tỉnh LUANGPRABANG, công ty TIANJIN HUAKAN, CHDCND Lào"; 

Somchai  

CHINGPHOUTHON 

TS. Nguyễn Phi Hùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

434.  

"Nghiên cứu  những ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình khai thác bằng phương 

pháp hầm lò các mỏ quặng chì - kẽm trên địa bàn  huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và đề 

xuất các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa tác động xấu đến môi trường"; 

Nhữ Đình Bình 
TS. Đào Văn Chi, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

435.  

"Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo sử dụng giàn mềm ZRY 

trong điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ các khu vực vỉa dốc Công ty than Nam Mẫu - 

TKV"; 

Nguyễn Thu Hải 
PGS. TS. Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa 

học Công nghệ Mỏ; 

436.  
"Nghiên cứu áp dụng kết cấu chống neo kết hợp với neo cáp cho đường lò dọc vỉa thông 

gió 31101 mức -20 ÷ +20 mỏ than Núi Béo"; 
Nghiêm Xuân La 

GS.TS. Võ Trọng Hùng, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

437.  
"Nghiên cứu lựa chọn giải pháp đào, chống giếng đứng phù hợp qua đất đá nứt nẻ, bở rời 

cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh"; 

Nguyễn Minh Đức 

(1980) 

PGS.TS. Đào Văn Canh, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

438.  
"Nghiên cứu lựa chọn phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm khu vực 

trung tâm huyện lỵ Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"; 
Bùi Thế Cường 

PGS.TS. Đào Văn Canh, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

439.  
"Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao tốc độ đào lò xuyên vỉa vận tải băng tải số 1, 

mức-40 mỏ than Nam Mẫu - TKV"; 

Nguyễn Minh Đức 

(1993) 

TS. Ngô Doãn Hào, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

440.  
"Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi vận hành máy khiên đào 

tới tương tác giữa hai đường hầm đào song song gần nhau"; 
Vũ Trung Thành 

TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

441.  
"Nghiên cứu áp dụng kết cấu chống neo, neo cáp dự ứng lực kết hợp lưới thép và bê tông 

phun cho sân ga -140 - mỏ than Núi Béo"; 
Nguyễn Trí Thắng 

TS. Đào Viết Đoàn, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

442.  
"Nghiên cứu giải pháp tường vây hợp lý cho tầng hầm nhà cao tầng công trình tòa nhà 

căn hộ bán và cho thuê 345 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội"; 
Trần Văn Trường 

TS. Trần Tuấn Minh, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

443.  
"Nghiên cứu đề xuất sử dụng thép V (SPVU) để chống giữ các đường lò tiết diện lớn tại 

các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh"; 
Trần Phúc Định 

TS. Đặng Trung Thành, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 



444.  

"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch xây dựng đường hầm giao thông qua núi 

Vũng Chua kết nối Quốc lộ 19C - Quốc lộ 1 - Trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định"; 

Nguyễn Ngọc Sơn 
GS.TS. Võ Trọng Hùng, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

445.  

"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch xây dựng đường hầm đường bộ qua núi Xuân 

Vân kết nối trung tâm thành phố Quy Nhơn với Khu đô thị Khoa học - Giáo dục Quy 

Hòa"; 

Phạm Văn Trung 
GS.TS. Võ Trọng Hùng, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

446.  

"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch xây dựng Tổ hợp Nhà vệ sinh - Công trình 

dịch vụ tắm biển ngầm tại khu vực Quảng trường tỉnh, phường Trần Phú, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định"; 

Trương Thanh Huy 
GS.TS. Võ Trọng Hùng, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

447.  

"Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng thuộc dự án 

FLC Sea Tower Quy Nhơn, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"; 

Vũ Trọng Kiên 
PGS.TS. Đào Văn Canh, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

448.  

"Nghiên cứu lựa chọn phương án quy hoạch hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật 

cho một số trục đường tại nút giao thông Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định"; 

Nguyễn Thanh Bình 
PGS.TS. Đào Văn Canh, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

449.  

"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch xây dựng hầm đi bộ đường Trần Hưng Đạo, 

kết nối hai cơ sở trường THPT chuyên Lê Qu ý Đôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định"; 

Hoàng Anh Ngọc 
TS. Ngô Doãn Hào, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

450.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án thi công phù hợp cho phần hầm khách sạn Hương Việt, 

162 đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Võ Thế Thắng 

TS. Ngô Doãn Hào, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

451.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật cho một số tuyến đường chính 

khu vực trung tâm thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Huỳnh Đức Nam 

TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

452.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch đường hầm đi bộ tại nút giao thông ngã 5 Hồ 

Le, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Trần Duy An 

TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

453.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch xây dựng hầm giao thông Núi Bà Hỏa, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Trịnh Hoàng Dũng 

TS. Đào Viết Đoàn, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

454.  
"Nghiên cứu quy hoạch đường hầm đi bộ qua nút giao thông Phú Tài, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Triệu Việt Phương 

TS. Đào Viết Đoàn, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

455.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến 

đường đô thị trung tâm huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định"; 
Trần Văn Thư 

TS. Trần Tuấn Minh, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

456.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch hợp lý nút giao thông ngầm Ngã 5 Ngô Mây - 

An Dương Vương - Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Đinh Bảo Khanh 

TS. Trần Tuấn Minh, Trường đại học 

Mỏ-Địa chất; 

457.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch tổ chức nút giao thông ngầm tại ngã 5 Đống 

Đa - Hoa Lư, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Trần Lam Đa 

TS. Đặng Trung Thành, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

458.  
"Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch tổ chức nút giao thông ngầm tại ngã 5 quốc lộ 

1D - Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"; 
Đỗ Tấn Phát 

TS. Đặng Trung Thành, Trường đại 

học Mỏ-Địa chất; 

459.  "Nghiên cứu phương pháp xử lý số liệu quan trắc  độ lún công trình nhà cao tầng"; Lê Quang Khánh 
TS. Nguyễn Việt Hà, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 



460.  "Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác đo sâu hồi âm đơn tia"; Ngô Văn Toản 
TS.  Đinh Công Hòa, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

461.  
"Nghiên cứu phương pháp quan trắc độ lún nền đất tại khu vực xây dựng công trình công 

nghiệp"; 
Hoàng Quốc Việt 

PGS. TS. Trần Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

462.  
"Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai lưới độ cao tự do để xử lý số liệu quan trắc 

lún công trình"; 
Đinh Văn Dũng 

PGS. TS. Trần Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

463.  
"Nghiên cứu xây dựng quy trình thành lập bản đồ 3D bằng công nghệ UAV kết hợp quét 

laser mặt đất"; 
Hoàng Văn Anh 

1) TS. Phạm Quốc Khánh, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

464.  
"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS động và trạm Cors trong đo đạc địa chính ở Việt 

Nam"; 
Nguyễn Xuân Hoàng 

PGS. TS. Trần Viết Tuấn, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

465.  
"Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trong công tác tư vấn giám sát thi công công trình nhà 

cao tầng"; 
Đỗ Mạnh Trường 

PGS. TS. Trần Viết Tuấn, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

466.  
"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công 

trình thủy điện"; 
Nguyễn Văn Kiên 

PGS.TS. Nguyễn Quang Phúc, 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất; 

467.  
"Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý số liệu lưới khống chế trắc địa trong xây dựng 

đường hầm"; 
Nguyễn Thái Trãi 

PGS.TS. Nguyễn Quang Thắng, 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất; 

468.  
"Nghiên cứu ứng dụng thiết bị Inclinometer trong quan trắc chuyển dịch ngang tường 

vây khi thi công tầng hầm nhà cao tầng"; 
Đỗ Quang Bình 

TS. Đinh Thị Lệ Hà, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

469.  
"Nghiên cứu phương án quan trắc biến dạng cống kiểm soát triều Phú Định và các công 

trình lân cận"; 
Nguyễn Chí  Công 

PGS. TS. Trần Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

470.  
"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS và thiết bị bay không người lái (UAV) trong 

thành lập bản đồ khảo sát công trình ở Việt Nam"; 
Hoàng Văn Đốc 

PGS.TS. Nguyễn Quang Phúc, 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất; 

471.  
"Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật định vị trên biển trong thăm dò và khai thác dầu khí ở 

Việt Nam"; 
Trần Minh Hải 

PGS. TS. Trần Viết Tuấn, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

472.  
"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS-RTK kết hợp UAV trong thành lập mô hình số 

mặt đất"; 
Trần Văn Nguyên 

TS. Lê Đức Tình, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

473.  
"Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác thành lập lưới khống chế mặt 

bằng phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính bằng công nghệ GPS"; 
Nguyễn Văn Lam 

TS. Nguyễn Việt Hà, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

474.  "Nghiên cứu thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng công nghệ UAV"; Nguyễn Bá Long 
TS. Phạm Quốc Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

475.  
"Nghiên cứu phương pháp quan trắc biến dạng mặt đất và các công trình lân cận khu vực 

xây dựng tuyến tầu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên"; 
Lưu Như Tuyển 

PGS. TS. Trần Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

476.  
“Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi trường khu công nghiệp 

Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình”; 
Trần Việt Dũng 

PGS.TS Phạm Công Khải,  Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

477.  
“Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; 
Nguyễn Văn Hải 

TS. Nguyễn Viết Nghĩa,  Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

478.  
“Dự báo dịch chuyển đứng bề mặt theo thời gian do ảnh hưởng của khai thác hầm lò trên 

cơ sở hàm Knothe. Áp dụng thử nghiệm tại vỉa H10 khu Bắc Mông Dương”; 
Phạm Ngọc Huy 

GS.TS  Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - 

Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; 



479.  
“Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý nước thải thành phố 

Tuyên Quang”; 
Vũ Thị Minh Huyền 

TS. Vương Trọng Kha, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

480.  
“Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý môi trường nước mặt thành phố Hà 

Nội”; 
Hòa Thị Lương 

PGS.TS Nguyễn Trường Xuân, 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất; 

481.  
“Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, khu 

lưu trữ và dịch vụ y tế thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam”; 
Nguyễn Quang Ngọc 

GS.TS  Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - 

Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; 

482.  
“Nghiên cứu quy trình giám sát hàm lượng chất lơ lửng, chất diệp lục vùng ven biển 

bằng dữ liệu ảnh vệ tinh LANDSAT”; 
Trần Thị Hà Phương 

TS. Nguyễn Văn Trung, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

483.  
“Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp Công nghệ để phục vụ công tác định vị 

với độ chính xác cao trên biển đảo Việt Nam”; 
Nhữ Văn Thành 

PGS.TS Dương Vân Phong, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

484.  
“Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Context Capture để xây dựng bản đồ 3D từ dữ liệu 

UAV”; 
Nguyễn Thị Vĩnh 

GS.TS  Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - 

Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; 

485.  
“Đánh giá giải pháp kỹ thuật định vị theo công nghệ trạm CORS đơn phục vụ thành lập 

bản đồ tỷ lệ lớn”; 
Trần Trọng Xuân 

PGS.TS Phạm Công Khải, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

486.  
"Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ phát triển kinh doanh của tập đoàn 

AkemiUchi"; 
Trương Công Bách 

TS. Trần Quỳnh An, Trường đại học 

Mỏ - Địa chất; 

487.  
"Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng mạng lưới 

thoát nước khu vực đô thị"; 
Nguyễn Mạnh Hà 

TS. Trần Quỳnh An, Trường đại học 

Mỏ - Địa chất; 

488.  
"Kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc và dasymetric tăng khả năng trực quan hóa thể 

hiện bản đồ phân bố dân cư"; 
Hoàng Thọ Hải 

TS. Đỗ Thị Phương Thảo, Trường đại 

học Mỏ - Địa chất; 

489.  
"Nghiên cứu xây dựng luật trình bày bản đồ địa hình tỷ lệ 1 : 25.000 từ cơ sở dữ liệu tỷ 

lệ 1 : 10.000"; 
Lê Thị Phương Thảo 

TS. Bùi Ngọc Quý, Trường đại học 

Mỏ - Địa chất; 

490.  
"Xây dựng các bản đồ phục vụ đánh giá hiện trạng hỗ trợ quản lý hoạt động khai thác 

khoáng sản khu vực tỉnh Bắc Kạn"; 
Vũ Sơn Tùng 

TS. Đỗ Thị Phương Thảo, Trường đại 

học Mỏ - Địa chất; 

491.  
"Nghiên cứu xây dựng mô hình số bề mặt (DSM) và bình đồ trực ảnh từ ảnh chụp máy 

bay không người lái (UAV)"; 
Nguyễn Đức Hùng 

1) TS. Nguyễn Văn Trung, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

2) PGS.TS Bùi Tiến Diệu, Trường 

ĐH Đông Nam NaUy (University 

College of Southeast Norway); 

492.  
"Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai trung tâm hành chính 

tỉnh Thái Bình (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình)"; 
Đoàn Huy Trường 

TS Nguyễn Văn Trung, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

493.  
"Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động đất rừng ngập mặn ven biển 

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình"; 
Nguyễn Văn Mạnh 

PGS.TS Nguyễn Trường Xuân, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

494.  
"Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong công tác giám sát thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình"; 
Phạm Công Chính 

PGS.TS Nguyễn Trường Xuân, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

495.  
"Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai phục vụ công tác định giá đất tại phường Bồ 

Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình"; 
Đỗ Đức Hiển 

PGS.TS Trần Vân Anh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

496.  
"Giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 

Bình bằng công nghệ viễn thám và GIS"; 
Nguyễn Thế Đại 

PGS.TS Trần Vân Anh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 



497.  
"Nghiên cứu khả năng kết hợp công nghệ bay chụp UAV và định vị vệ tinh GPS trong 

đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn"; 
Phan Đức Hiệp 

TS Trần Trung Anh, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

498.  "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã từ số liệu đo mặt đất và vệ tinh"; Đặng Văn Lương 
TS Trần Trung Anh, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

499.  
"Nghiên cứu ứng dụng ViLis trong công tác quản lý địa chính phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình"; 
Vũ Tiến Thành 

TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

500.  
"Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất các khu công 

nghiệp tỉnh Thái Bình"; 
Nguyễn Văn Trường 

TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

501.  
"Sử dụng  ảnh vệ tinh trong nghiên cứu sự thay đổi diện tích đất ngập nước khu vực cửa 

sông Hồng"; 
§oµn §øc ThiÒu 

PGS.TS Trần Đình Trí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

502.  
"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hồ sơ địa chính cấp cơ sở ở huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình"; 
Nguyễn Anh Hoàn 

PGS.TS Trần Đình Trí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

503.  
"Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ quy hoạch sử dụng đất khu vực thành phố 

Thái Bình"; 
Đặng Văn Thọ 

PGS.TS Trần Xuân Trường, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

504.  
"Ứng dụng viễn thám và GIS để theo dõi biến động sử dụng đất trồng lúa khu vực thành 

phố Thái Bình"; 
Vũ Ngọc Duy 

PGS.TS Trần Xuân Trường, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

505.  "Nâng cao hiệu quả tách thủy ngân trong khí thuộc dự án PM3 CAA"; Phan Việt Dũng 
TS. Nguyễn Hải An, Tổng C.Ty Thăm 

dò khai thác dầu khí (PVEP); 

506.  
"Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác khi đo lưu lượng các giếng giàn TBDP-A 

mỏ Thái Bình"; 
Trần Bình Dương 

TS. Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

507.  
"Nâng cao hiệu quả xử lý lắng đọng PARAFFIN từ đầu giếng ngầm đến giàn Đại Hùng - 

01"; 
Nguyễn Thanh Hải 

TS. Ngô Hữu Hải, Tổng C.Ty Thăm 

dò khai thác dầu khí (PVEP); 

508.  
"Nâng cao hiệu quả đảm bảo dòng chảy cho đường ống xuất từ WHP - DH2 đến FPU-

DH1, mỏ Đại Hùng"; 
Nguyễn Thanh Hải 

TS. Nguyễn Hải An, Tổng C.Ty Thăm 

dò khai thác dầu khí (PVEP); 

509.  
"Nghiên cứu công nghệ khoan giếng thân nhỏ lô B&48/95 và 52/97 trong giai đoạn phát 

triển mỏ"; 
Lý Ngọc Long 

1) PGS.TS. Cao Ngọc Lâm, Viện 

Công nghệ khoan; 

2) TS. Nguyễn Trần Tuân, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

510.  
"Nghiên cứu giải pháp tăng cường hiệu quả vận chuyển khí bằng đường ống dự án BRS-

ALGERIA"; 
Hoàng Văn Phú 

1) TS. Nguyễn Văn Thịnh, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

2) TS. Nguyễn Hải An, Tổng C.Ty 

Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP); 

511.  "Nghiên cứu cấu trúc hợp lý cho giếng khai thác tại khu vực Bắc bể Sông Hồng"; Nguyễn Anh Phương 

1) TS. Hoàng Anh Dũng, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

2) PGS.TS. Cao Ngọc Lâm, Viện 

Công nghệ khoan; 

512.  
"Giải pháp vận chuyển sản phẩm khai thác từ mỏ Cá Ngừ Vàng tới giàn công nghệ trung 

tâm CPP3 - mỏ Bạch Hổ trong giai đoạn lưu lượng suy giảm"; 
Phạm Đăng Quân 

TS. Ngô Hữu Hải, Tổng C.Ty Thăm 

dò khai thác dầu khí (PVEP); 



513.  "Nghiên cứu đặc tính vỉa chứa và cập nhật trữ lượng khí tại chỗ mỏ Cá Voi Xanh"; Lê Đình Thành 
PGS.TS. Lê Xuân Lân, Hội Công 

nghệ Khoan Khai thác Việt Nam; 

514.  
" Nghiên cứu  đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điện áp lưới điện trung áp Công ty 

than Dương Huy - TKV "; 
Lê Xuân Bình 

TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất; 

515.  
"Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng điện năng ở mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy"; 
Trần Quốc Thụ 

PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

516.  
"Nghiên cứu đánh giá và đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện 

trung áp huyện Hải Hà, Quảng Ninh"; 
Nguyễn Anh Tuấn 

TS Hồ Việt Bun, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; 

517.  
"Nghiên cứu đánh giá và đề xuất một số giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện trung áp 

khu vực Đầm Hà, Quảng Ninh"; 
Vũ Bá Hiếu 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

518.  
"Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng điện năng ở mỏ than Hà Lầm - Vinacomin"; 
Phùng Tuấn Hoàng 

PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

519.  
"Nghiên cứu đánh giá và đề xuất một số giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện trung áp 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh"; 
Đào Trung Hiếu 

TS Phạm Trung Sơn, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

520.  
"Nghiên cứu đánh giá và đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện 

trung áp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh"; 
Nguyễn Minh Khuê 

TS Lê Xuân Thành, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

521.  
" Nghiên cứu  đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điện áp lưới điện trung áp ở mỏ 

hầm lò vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh "; 
Nguyễn Văn Long 

TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất; 

522.  
"Nghiên cứu đánh giá và đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện 

trung áp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình"; 
Nguyễn Văn Linh 

TS Nguyễn Hanh Tiến, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất; 

523.  
"Nghiên cứu xây dựng vùng vận hành đảm bảo an toàn điện giật của mạng hạ áp 660V 

mỏ than Dương Huy"; 
Nguyễn Văn Đạt 

TS Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

524.  

"Nghiên cứu quy hoạch và đề xuất phương án cải tạo lưới điện trung áp cung cấp điện 

cho các mỏ than hầm lò khu vực Cẩm Phả giai đoạn 2017-2030 phù hợp với định hướng 

phát triển của ngành than"; 

Phạm Ngọc Phan 
TS Bùi Đình Thanh, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

525.  
“Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng barit khu vực Bao Tre - Thanh Hóa bằng thiết bị 

tuyển nổi - trọng lực và tuyển nổi thông thường”; 

Viengsavath 

Chantabounhueang 

PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất; 

526.  
“Nghiên cứu tuyển quặng đồng trong đới phong hóa vùng Tà Phời – Lào Cai” 

 
Bounam Mekaloun 

1) TS. Nguyễn Thị Thục Anh, Trường 

ĐH Tài Nguyên MT; 

2) PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

527.  
“Nghiên cứu tuyển thu hồi than sạch trong đất đá lẫn than tại công ty cổ phần than Cọc 

Sáu –Vinacomin” 
Phovanh Phanpanya 

TS Phạm Hữu Giang, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

528.  
“Nghiên cứu công nghệ tuyển than chất lượng xấu của công ty TNHH một thành viên 

Khe Sim – Tổng công ty Đông Bắc bằng quá trình kết hợp tuyển trọng lực và tuyển nổi” 
Palamy Sylavong 

TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất; 

529.  
"Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Lam 

Kinh"; 
Hà Thị Tâm TS Vũ Tuấn Đương, LICOGI 13; 



530.  
"Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Mobiphone tỉnh Hải 

Dương"; 
Trịnh Quang Thảo 

PGS.TS Ngô Thế Bính, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

531.  
"Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình"; 
Trần Công Định 

TS Đào Anh Tuấn, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

532.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Ủy ban nhân dân huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình"; 
Đào Thị Hoa 

GS.TS Bùi Xuân Phong, Học viện 

Bưu chính viễn thông; 

533.  "Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình"; Trần Văn Đức 
TS Đào Anh Tuấn, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

534.  "Tăng cường công tác quản lý Ngân sách nhà nước huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình"; Vũ Thanh Tùng 
GS.TS Bùi Xuân Phong, Học viện 

Bưu chính viễn thông; 

535.  
"Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi"; 
Lê Đỗ Hoàn Châu 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Học viện 

Hành chính quốc gia KV1; 

536.  
"Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí PVOIL miền 

Trung"; 
Doãn Văn Quảng 

PGS.TS Lê Thị Anh Vân, Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân; 

537.  
"Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện tại huyện Nghĩa 

hành, tỉnh Quảng Ngãi"; 
Bùi Thị Thanh Nhàn 

PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, Trường 

ĐH Bách khoa Hà Nội; 

538.  
"Tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên khai thác 

công trình thủy lợi Quảng Ngãi"; 
Lê Thanh Hùng 

TS Vũ Hùng Phương, Trường Quản 

trị kinh doanh - Vinacomin; 

539.  
"Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành 

phố Quy Nhơn - Áp dụng cho trường tiểu học Trần Phú"; 

Võ Nguyễn Hồng 

Nguyên 

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

540.  
"Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước 

qua Kho bạc nhà nước Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu"; 
Trương Tấn Bửu 

PGS.TS Phan Thị Thu Hà, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân; 

541.  
"Hoàn thiện công tác quản lý thuế khu vực ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu"; 
Lâm Thanh Hiền 

PGS.TS Phan Thị Thu Hà, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân; 

542.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Bạc Liêu"; 
Phạm Thống Nhất 

TS Nguyễn Văn Bưởi, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

543.  
"Tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, chi 

nhánh Bạc Liêu"; 
Nguyễn Thanh Phong 

PGS.TS Phan Thị Thu Hà, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân; 

544.  
"Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động khoan dầu khí của Tổng Công ty cổ phần 

Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí"; 
Đỗ Huỳnh Phương 

PGS.TS Nguyễn Đăng Quang, 

Trường ĐH Giao thông vận tải; 

545.  
"Giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến 

năm 2025"; 
Nguyễn Minh Tuấn 

PGS.TS Nguyễn Đăng Quang, 

Trường ĐH Giao thông vận tải; 

546.  
"Xây dựng chiến lược marketing của Công ty TNHH một thành viên cơ khí - xây dựng 

Huy Hoàng giai đoạn 2017-2022"; 
Lê Hữu Quang 

PGS.TS Nguyễn Đăng Quang, 

Trường ĐH Giao thông vận tải; 

547.  
"Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông 

Công"; 

Trương Phạm Phương 

Anh 

PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

548.  "Tăng cường quản lý đầu tư công tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên "; Cao Cường 
TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 



549.  "Phát triển kinh tế tư nhân ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội"; Nguyễn Quang Đạo 
TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

550.  
"Tăng cường quản trị nhân lực tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, thành phố Hà 

Nội"; 
Bùi Anh Dũng 

TS Nguyễn Duy Lạc, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

551.  
"Nghiên cứu, vận dụng phương pháp định giá vào định giá mỏ Chì Kẽm Nà Tùm, Bắc 

Kạn"; 
Hán Đức Hải 

1) TS Phan Thị Thái, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

2) TS  Nguyễn Quốc Định, Viện KH 

ĐC&KS; 

552.  "Tăng cường quản trị nhân lực tại nhà máy Z183, Bộ Quốc phòng"; Nguyễn Thị Hiền 
TS Đào Anh Tuấn, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

553.  
"Tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Viettel"; 
Kiều Lâm Hoàng 

TS Phan Thị Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

554.  
"Tăng cường công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực 

hành Phú Thọ"; 
Nguyễn Thanh Hùng 

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

555.  "Tăng cường quản lý tài chính công tại cơ quan Bộ Tài Nguyên và Môi trường"; Hoàng Phương Lan 
TS Nguyễn Duy Lạc, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

556.  
"Hoàn thiện quản lý tiền lương tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp 

nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội"; 

Cao Ngọc Phương 

Nhung 

PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

557.  
"Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương tại Kiểm toán nhà 

nước Khu vực 1 "; 
Đỗ Công Thức 

TS Phan Thị Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

558.  
"Tăng cường quản trị nhân lực Phòng Tài chính tại huyện Vieng Kham, tỉnh 

Luongphabang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào"; 

Phonesamay 

VIENGVILAY 

TS Nguyễn Ngọc Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

559.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Xiengkhoang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào"; 

Bounphone 

NANTHAVONG 

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

560.  
"Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Ninh Bình"; 
Hoàng Thị Minh Ánh 

TS Lưu Thị Thu Hà, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

561.  "Tăng cường hoạt động tín dụng tại Ngân hàng CO-OPBANK chi nhánh Ninh Bình"; 
Trịnh Thị Ngọc Lan 

Anh 

TS Vũ Diệp Anh , Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

562.  
"Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng tại Chi cục quản lý thị trường Ninh Bình"; 
Vũ Hồng Chuyên 

TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

563.  
"Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty TNHH một thành viên 

Điện lực Ninh Bình"; 
Vũ Thị Hồng Giang 

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

564.  "Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện Lý nhân, tỉnh Hà Nam"; Cao Thị Hồng Hạnh 
TS Vũ Diệp Anh , Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

565.  
"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình"; 
Nguyễn Văn Hoàng 

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

566.  "Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình"; Vũ Thị Minh Huyền 
PGS.TS Ngô Thế Bính, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 



567.  "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Nghề Cơ giới Ninh Bình"; Lê Phương Thảo 
PGS.TS Nhâm Văn Toán, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

568.  
"Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch 

vụ Hưng Thịnh"; 
Nguyễn Đức Thịnh 

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

569.  
"Tăng cường hoạt động của các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định"; 
Nguyễn  Công Toán 

TS Vũ Diệp Anh , Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

570.  "Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Nam Dược"; Vũ Tất Thắng 
TS Nguyễn Ngọc Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

571.  
"Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần dược phẩm Nam Minh giai đoạn 

2018-2022, tầm nhìn đến 2030"; 
Trần Mạnh Tình 

TS Đặng Huy Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

572.  
"Tăng cường công tác quản lý bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Giao Thủy, Nam 

Định"; 
Lưu Thị Tuyết Mai 

TS Nguyễn Ngọc Khánh, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

573.  
"Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định"; 
Trần Xuân Thanh 

TS Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

574.  
"Giải pháp tạo động lực làm việc của người lao động tại Điện lực Giao Thủy - Công ty 

Điện lực Nam Định"; 
Đỗ Huy Hoàng 

TS Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

575.  
"Tăng cường kiểm soát chi ngân sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua Kho bạc nhà 

nước Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa"; 
Trịnh Quang Tùng 

PGS.TS Ngô Thế Bính, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

576.  
"Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động  tại Công ty TNHH một thành viên 

khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc"; 
Nguyễn Mạnh Cường 

TS Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

577.  
"Giải pháp tăng cường quản trị chất lượng sản phẩm than tại Công ty TNHH một thành 

viên khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc"; 
Nguyễn Văn Hà 

PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

578.  
"Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch của Công ty TNHH một thành viên Khai thác 

khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020"; 
Nhữ Đình Hợi 

TS Đặng Huy Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

579.  
"Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH một thành viên 

Khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc"; 
Đào Văn Huỳnh 

TS Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

580.  
"Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Khe Sim 

- Tổng công ty Đông Bắc"; 
Nguyễn Giang Kiên 

TS Nguyễn Thị Kim Oanh, Trường 

ĐH Mỏ - Địa chất; 

581.  
"Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác khoáng sản - 

Tổng công ty Đông Bắc"; 
Nguyễn Văn Mười 

TS Đặng Huy Thái, Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất; 

582.  
"Xây dựng chiến lược kinh  doanh cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác khoáng 

sản - Tổng công ty Đông Bắc"; 
Phạm Bá Thanh 

PGS.TS Nhâm Văn Toán, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

583.  
"Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác 

khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc"; 
Ngô Đức Thành 

PGS.TS Nhâm Văn Toán, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 

584.  
"Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Khai 

thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc"; 
Vũ Sỹ Thắng 

TS Nguyễn Duy Lạc, Trường ĐH Mỏ 

- Địa chất; 

585.  
"Giải pháp tăng cường quản lý tài sản cố định  của Công ty TNHH một thành viên Khai 

thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc"; 
Phạm Cao Tùng 

TS Nguyễn Văn Bưởi, Trường ĐH 

Mỏ - Địa chất; 
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                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành - Trình độ đào tạo đại học

Mã 

môn học
Tên môn học Mục đích môn học

Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng dạy

Phương pháp 

đánh giá sinh viên
Ngành Chuyên ngành

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 
1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật cơ khí

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật cơ khí

Biểu mẫu 18

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018



7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phép chiếu là phương pháp biểu 

diễn không gian lên mặt phẳng. Trình bày về các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật cơ 

khí của Việt Nam(TCVN) và Thế giới. Hướng dẫn cho sinh viên cách đọc hiểu và vẽ 

được Bản vẽ kỹ thuật cơ khí theo các Tiêu chuẩn Việt Nam. Giúp sinh viên có thể vẽ 

được các bản vẽ trực quan như các bản vẽ hình chiếu trục đo...

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7010505 Cơ lý thuyết 1

Sinh viên nắm vững những kiến thức về tĩnh học, động học và có thể ứng dụng để 

giải bài toán cơ học và biết cách phân tích từ các hiện tượng thực tế đưa về bài toán 

cơ học.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

A Tự chọn A 0 6 HK 3 0 Kỹ thuật cơ khí

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 2 Thi viết Kỹ thuật cơ khí

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.
3 HK 3 Thi viết Kỹ thuật cơ khí

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí



7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật cơ khí.



7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật cơ khí.

7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phép chiếu là phương pháp biểu 

diễn không gian lên mặt phẳng. Trình bày về các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật cơ 

khí của Việt Nam(TCVN) và Thế giới. Hướng dẫn cho sinh viên cách đọc hiểu và vẽ 

được Bản vẽ kỹ thuật cơ khí theo các Tiêu chuẩn Việt Nam. Giúp sinh viên có thể vẽ 

được các bản vẽ trực quan như các bản vẽ hình chiếu trục đo...

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7010505 Cơ lý thuyết 1

Sinh viên nắm vững những kiến thức về tĩnh học, động học và có thể ứng dụng để 

giải bài toán cơ học và biết cách phân tích từ các hiện tượng thực tế đưa về bài toán 

cơ học.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 2 Thi viết Kỹ thuật cơ khí.

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.
3 HK 3 Thi viết Kỹ thuật cơ khí.



7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.



7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật cơ khí.

7010101 Biến đổi Laplace và ứng dụng
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biến đổi Laplace và một số ứng 

dụng. 
2 HK 2 Thi viết Kỹ thuật điện

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện

7010111 Phương pháp tính

- Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội dung chính,  

 một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần 

đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài 

toán thực tế và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; 

nắm được thuật toán và biết một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: 

độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực hiện được trong thực tế.

- Biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học vào các bài toán ứng dụng 

chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần mềm toán học như 

Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học. 

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 1

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật điện

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện



7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật điện

7020102

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 2 Thi viết Kỹ thuật điện

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 3 Thi viết Kỹ thuật điện

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện



7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật điện

7010101 Biến đổi Laplace và ứng dụng
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biến đổi Laplace và một số ứng 

dụng. 
2 HK 2 Thi viết 

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 3

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa



7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7020102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 5 Thi viết 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.
3 HK 6 Thi viết 

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa



7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 8
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin



7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7010111 Phương pháp tính

- Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội dung chính,  

 một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần 

đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài 

toán thực tế và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; 

nắm được thuật toán và biết một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: 

độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực hiện được trong thực tế.

- Biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học vào các bài toán ứng dụng 

chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần mềm toán học như 

Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học. 

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Công nghệ thông tin

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Công nghệ thông tin



7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Công nghệ thông tin

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết Công nghệ thông tin

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin



7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 
1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Công nghệ thông tin.

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.



7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Công nghệ thông tin.

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Công nghệ thông tin.

7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết Công nghệ thông tin.

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.



7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Công nghệ thông tin.

7070104 Kinh tế vi mô

Kiến thức chung về kinh tế học và kinh tế học vi mô

Kiến thức về cung, cầu hàng hóa dịch vụ và yếu tố sản xuất

Kiến thức về hành vi người tiêu dùng

Kiến thức về hành vi của doanh nghiệp

Kiến thức về điều tiết của Chính phủ đối với nền kinh tế

Kỹ năng cập nhật, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế vi 

mô của các thành viên kinh tế: Hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ, trên cơ sở 

đó có thể vận dụng giải quyết các bài tập tình huống về lựa chọn kinh tế tối ưu.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thuyết trình.

3 HK 3 Thi trắc nghiệm Công nghệ thông tin.



7070105 Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh 

nghiệp Mỏ; Quản trị doanh nghiệp Dầu khí; Quản trị kinh doanh  những kiến thức cơ 

bản về  kinh tế học, các nguyên lý vận động của nền kinh tế cũng như của từng tế bào 

của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm được phương pháp luận của các chính 

sách kinh tế vĩ mô cơ bản, những tác động của Chính phủ trong nền kinh tế hỗn hợp. 

Nắm vững cơ sở lí luận hình thành các chính sách tài khóa, chính sách tiền  tệ và sự 

phối hợp đồng bộ giữa các cặp chính sách.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm   
Công nghệ thông tin.

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn. 3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 
1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật địa chất

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật địa chất



7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phép chiếu là phương pháp biểu 

diễn không gian lên mặt phẳng. Trình bày về các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật cơ 

khí của Việt Nam(TCVN) và Thế giới. Hướng dẫn cho sinh viên cách đọc hiểu và vẽ 

được Bản vẽ kỹ thuật cơ khí theo các Tiêu chuẩn Việt Nam. Giúp sinh viên có thể vẽ 

được các bản vẽ trực quan như các bản vẽ hình chiếu trục đo...

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.
3 HK 2 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất



7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

7040104
Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản 

đồ địa chất

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm và bản chất của các 

loại cấu tạo địa chất phổ biến nhất (gồm các cấu tạo nguyên thuỷ của đá, các cấu tạo 

do sự biến dạng của đá); Sinh viên nắm được vai trò và ý nghĩa của các cấu tạo này 

đối với sự thành tạo hoặc khống chế sự hình thành các nguồn tài nguyên địa chất 

(rắn, lỏng, khí); Sinh viên có khả năng ứng dụng của nghiên cứu Địa chất Cấu tạo 

phục vụ việc tìm kiếm tài nguyên, phòng tránh tai biến địa chất, hoặc phục vụ các 

lĩnh vực khoa học địa chất khác cũng như trong nền kinh tế quốc dân.

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật địa chất

7040128 Thực tập Địa chất Đại cương

Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản nhất về việc tổ 

chức thực địa, định điểm khảo sát địa chất, nhận dạng, mô tả các nhóm đá, các hiện 

tượng địa chất nội và ngoại sinh phổ biến nhất trong thực tế; biết cách nhận biết thế 

nằm, đo đọc và biểu diễn thế nằm, sử dụng bản đồ, cách lấy mẫu địa chất.

2 HK 5
Nghiệm thu thực 

tập
Kỹ thuật địa chất



7040209 Địa chất khoáng sản + TH

Sinh viên nắm được ý nghĩa của môn học và hiểu rõ các khái niệm cơ bản được sử 

dụng trong nghiên cứu Địa chất các mỏ khoáng.

Sinh viên nắm được hình thái tồn tại của các thân khoáng sản trong các mỏ khoáng 

cũng như thành phần và cấu trúc của mỏ khoáng.

Sinh viên hiểu rõ các điều kiện địa chất thành tạo các mỏ khoáng& nắm vững 

phương pháp nghiên cứu các mỏ khoáng.

Sinh viên hiểu và nắm vững đặc điểm các kiểu nguồn gốc mỏ khoáng trong tự nhiên 

và lên hệ với thực tế của Việt Nam.

Sinh viên hiểu rõ và nắm vững các cấu trúc cơ bản của các mỏ khoáng giúp ích định 

hướng cho công tác tìm kiếm-thăm dò các mỏ khoáng có hiệu quả cao.

Kỹ năng làm việc nhóm;

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định;

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề;

Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt. 

4 HK 5 Thi viết/ vấn đáp Kỹ thuật địa chất

7040213 GIS và viễn thám

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS) và 

viễn thám; Giới thiệu những khả năng ứng dụng GIS và công nghệ viễn thám trong 

lĩnh vực vực nghiên cứu, điều tra địa chất, tìm kiếm mỏ khoáng và các lĩnh vực liên 

quan

3 HK 6 Thi viết/ vấn đáp Kỹ thuật địa chất

7040107 Địa chất đại cương

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm của Trái đất và mối 

quan hệ của nó với hệ Mặt trời và vũ trụ; những hiểu biết về các hiện tượng địa chất 

nội sinh, ngoại sinh. Giúp sinh viên hiểu biết những đặc điểm cơ bản nhất về cấu tạo 

của Trái đất, các đặc tính vật lý của Trái đất, thành phần vật chất của vỏ Trái đất, các 

phương pháp xác định tuổi của đá, có những nhận thức cơ sở về các học thuyết địa 

kiến tạo, làm quen với bản đồ địa chất, cũng như các các cấu tạo địa chất và dạng 

nằm của đá và cấu tạo

Sinh viên có thể nhận biết được các khoáng vật phổ biến, đặc biệt là các khoáng vật 

tạo đá chính; nhận biết được một số đá chính được giới thiệu trong chương trình; 

được làm quen với các khái niệm về bản đồ địa chất, hiểu về thế nằm của đá và các 

cấu tạo địa chất, cách đo đạc và biểu diễn dạng nằm trong không gian của chúng 

bằng địa bàn và bản đồ.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật địa chất

7040230
Nhập môn ngành kỹ thuật địa 

chất

Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Địa chất những kiến thức cơ bản về ngành 

học và các chuyên ngành đào tạo, sự cần thiết cũng như mối liên hệ giữa nhóm môn 

học khoa học cơ bản, các học phần cơ sở ngành và các học phần chuyên môn ngành 

Kỹ thuật Địa chất, từ đó tạo hứng thú cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa 

học. 

3 HK 3 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7040241
Toán ứng dụng trong nghiên 

cứu địa chất

Môn học giúp sinh viên ngành kỹ thuật địa chất có những kiến thức cơ bản để có thể 

mô hình hóa đối tượng địa chất nghiên cứu dưới dạng những công thức, những bài 

toán địa chất cụ thể. Giúp sinh viên hiểu và vận dụng một số phương pháp toán trong 

việc giải quyết những nhiệm vụ địa chất cụ thể. Trên cơ sở khai thác những thông tin 

từ kết quả ứng dụng các phương pháp toán cho phép đánh giá các đối tượng địa chất 

một cách khách quan.

3 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất



7040301 Điạ hóa

Các kiến thức cơ sở của địa hóa học như khái niệm cơ sở về thành phần hóa học của 

các quyển của Trái đất và của các thiên thể trong hệ Mặt trời. 

Thành phần hóa học các quyển bên ngoài Trái đất

Dạng tồn tại, khả năng kết hợp và tương tác của các nguyên tố và các hợp chất, đặc 

điểm di chuyển của các nguyên tố trong các chu trình địa hóa tự nhiên. 

Một số kiến thức cơ bản thuộc địa hóa ứng dụng trong tìm kiếm thăm dò - khai thác 

khoáng sản và địa hóa môi trường.

 Kỹ năng cứng: Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức về Địa hóa trong nghiên cứu 

thạch học, đo vẽ bản đồ Địa chất và tìm kiếm thăm dò khoáng sản, đánh giá kinh tế 

các mỏ khoáng, nghiên cứu hiện trạng môi trường, tìm các nguyên nhân và giải pháp 

xử lý ô nhiễm hóa học và các lĩnh vực khác có liên quan...

 Kỹ năng mềm: Sinh viên không những có thể độc lập tìm hiểu về một vấn đề khoa 

học mà còn biết cách làm việc theo nhóm như thế nào để đạt kết quả tốt nhất. 


2 HK 3 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7040303 Khoáng vật học + TH

Cung cấp cho sinh viên ngành địa chất và các ngành có liên quan các kiến thức cơ sở 

về tinh thể và khoáng vật để phục vụ cho các môn học khác như Thạch học, Địa chất 

dầu khí, Địa chất các mỏ khoáng, Địa hóa, Địa chất Công trình, Địa chất thủy văn, 

Tuyển khoáng... Các kiến thức này là nền tảng về hiểu biết thành phần vật chất của 

đất đá cho các nhà địa chất trong tương lai.

Sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức để xác định các khoáng vật trong khảo sát 

địa chất, tìm kiếm thăm dò, gia công chế biến  và sử dụng khoáng sản phục vụ cho 

các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác.

3 HK 3 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7040305 Thạch học + TH

Lý thuyết cơ bản về quang học tinh thể và kính hiển vi phân cực, tính chất quang học 

của khoáng vật tạo đá; nắm được phương pháp mô tả và nhận biết khoáng vật và đá 

dưới kính hiển vi phân cực bằng lát mỏng thạch học.

Những kiến thức tổng quan về thạch học đá magma; các đặc điểm của các nhóm đá 

magma phổ biến trong vỏ Trái đất.

Những kiến thức tổng quan về thạch học đá trầm tích; các đặc điểm của các nhóm đá 

trầm tích phổ biến trong vỏ Trái đất.

Những kiến thức tổng quan về thạch học đá biến chất; các đặc điểm của các nhóm đá 

biến chất phổ biến trong vỏ Trái đất.

Nắm được phương pháp sử dụng kính hiển vi phân cực để xác định các khoáng vật 

tạo đá và các đá bằng lát mỏng thạch học.

Nhận biết, làm quen và mô tả được một số loại đá magma, trầm tích, biến chất tiêu 

biểu bằng mắt thường; 

Xử lý các phiếu kết quả phân tích lát mỏng thạch học của các phòng thí nghiệm phục 

vụ cho công tác điều tra, khảo sát và nghiên cứu địa chất. 

4 HK 4 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7040509 Đất xây dựng + TH

- Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành phần, tính 

chất cơ lý của đất phục vụ cho xây dựng.

- Về kỹ năng: Sinh viên nhận biết và phân loại được các loại đất theo mục đích xây 

dựng; có khả năng thí nghiệm xác định được các đặc trưng vật lý và cơ học thông 

thường của đất, nhận xét và đánh giá chúng.

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất



7040515 Địa chất động lực công trình

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về các quá trình và hiện 

tượng địa chất động lực công trình, điều kiện, quy luật phát sinh, phát triển; nhận 

biết, đánh giá tác hại của chúng đối với công trình, con người nhằm chọn lựa địa 

điểm xây dựng thích hợp, đồng thời dự báo sự phát sinh và phát triển của chúng dưới 

tác động của các hoạt động kinh tế - công trình.

Về kỹ năng: Nắm bắt phương pháp nhận biết, khảo sát, phân tích đánh giá các yếu tố 

ảnh hưởng, nguyên nhân gây ra các quá trình hiện tượng và tác hại của chúng, bước 

đầu nắm được các phương pháp dự báo sự phát sinh và phá triển các quá trình và 

hiện tượng

3 HK 5 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7040527 Thực tập địa chất công trình
Giúp cho sinh viên làm quen với thiết bị, rèn luyện kỹ năng thực hiện các phương 

pháp nghiên cứu ĐCCT tại hiện trường.
1 HK 5 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7040607
Địa chất thủy văn đại cương 

+TN

Nước dưới đất là tài nguyên thiên nhiên được con người sử dụng hàng ngày cho mục 

đích ăn uống sinh hoạt và các ngành kinh tế quốc dân. Chính vì vậy cần phải nghiên 

cứu, đánh giá sự phân bố chúng trong không gian, đánh giá trữ lượng, chất lượng và 

sự biến đổi của trữ lượng, chất lượng theo thời gian, không gian để phục vụ khai thác 

sử dụng hợp lý tài nguyên trên quan điểm phát triển bền vững môi trường.

3 HK 4 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7040616 Thực tập địa chất thủy văn

-    Giúp sinh viên làm quen, tiếp xúc với thực tế; hiểu biết thêm các kiến thức đã học 

ở ngoài thực tế. Kết hợp học đi đôi với hành các sinh viên sẽ được thực hành các nội 

dung chuyên môn: đo đạc thủy văn, tham quan, quan sát và mô tả các điểm lộ, các 

kiểu, dạng tồn tại của nước dưới đất, mối quan hệ giữa tài nguyên nước với môi 

trường sinh thái.

1 HK 4
Nghiệm thu thực 

tập
Kỹ thuật địa chất

7040620 Vận động của nước dưới đất

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tính thấm của đất đá, vận động của 

nước trong môi trường đất đá đồng nhất và không đồng nhất. Học phần này giới 

thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính toán vận động của nước dưới đất trong 

tầng chứa nước ở điều kiện tự nhiên, vận động của nước đến công trình khai thác 

nước và trong các công trình thủy lợi, công trình xây dựng. Ngoài các buổi lý thuyết 

và làm bài tập trên lớp, sinh viên còn được tham gia các thí nghiệm mô phỏng các 

dạng vận động của nước trong các mô hình máng thấm, cột thấm trong phòng thí 

nghiệm Thủy động lực. 

3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7060107 Địa vật lý Đại cương +TH
Trang bị cho sinh viên các phương pháp cơ bản về địa vật lý được áp dụng để khảo 

sát cấu trúc địa chất và tìm kiếm khoáng sản có ích.
3 HK 5

Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật địa chất



7060426 Kỹ thuật khoan

Nắm các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ khoan. ( lỗ khoan, phân loại 

phương pháp, phân loại đất đá theo độ khoan) 

Nắm được cấu tạo từng thành phần của bộ dụng cụ đáy và ống chống

Nắm được cấu tạo và chức năng của các cụm thiết bị trong tổ hợp thiết bị khoan   

(máy khoan, máy bơm, tháp, động cơ phát lực,…)

Nắm vững quy trình công nghệ khoan lấy mẫu

Nắm vững chức năng và thông số của dung dịch khoan

Nắm vững quy trình kĩ thuật các phương pháp khoan xoay lấy mẫu ( khoan bằng hợp 

kim cứng, khoan bằng kim cương, khoan bằng ống mẫu luồn ).

Nắm vững mục đích, chức năng của giếng khoan khảo sát ĐCCT

Nắm vững được quy trình tiến hành các thí nghiệm hiện trường tại các lỗ khoan khảo 

sát ĐCCT ( Thí nghiệm SPT, cắt cánh, nén hông)

Nắm vững quy trình công nghệ các phương pháp khoan khảo sát ĐCCT ( Khoan 

guồng xoắn, khoan rung, khoan xoay)

Nắm vững quy trình công nghệ khoan khai thác nước ngầm

Nắm vững một số kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ khoan – khai thác các 

giếng dầu khí ( bộ dụng đáy, các loại giàn khoan biển , …)

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất

7040501
Các PP nghiên cứu và khảo sát 

địa chất công trình

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về công tác khảo sát trong lập 

dự án, thiết kế xây dựng; kiến thức về các phương pháp được ứng dụng trong nghiên 

cứu  và khảo sát ĐCCT; những kiến thức về công trình xây đựng và nội dung thiết kế 

khảo sát ĐCCT cho các dạng xây dựng khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn lập dự 

án và thiết kế  

- Về kỹ năng: sinh viên nắm được những nội dung của các phương pháp nghiên cứu 

ĐCCT cũng như nội dung tiến hành công tác khảo sát ĐCCT của từng dạng xây 

dựng, ứng với giai đoạn lập dự án hay thiết kế và biết cách vận dụng để thiết kế và 

triển khai thực hiện được phương án khảo sát ĐCCT phù hợp. 


4 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật địa chất Địa chất công trình - địa kỹ thuật

7040503 Cơ học đá

Nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật những 

kiến thức cơ bản về Cơ học đá và ứng dụng những kiến thức đó trong chuyên ngành 

Địa chất công trình.

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật địa chất Địa chất công trình - địa kỹ thuật

7040504 Cơ học đất

Hiểu được bản chất và cơ sở khoa học của cơ học môi trường rời được áp dụng cho 

đất; 

Nắm được các phương pháp xác định ứng suất trong đất;

Hiểu được đặc điểm biến dạng của đất, quan hệ ứng suất - biến dạng; 

Hiểu và vận dụng các phương pháp tính lún nền đất;

Hiểu và vận dụng các phương pháp tính ổn định nền đất và khối đất trên mái dốc; 

Biết được ý nghĩa và phương pháp tính toán áp lực đất lên tường chắn; 

Kỹ năng phân tích, lựa chọn phương pháp.

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.

2 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

Địa chất công trình - 

địa kỹ thuật



7040517 Đồ án địa chất công trình

Củng cố kiến thức môn học Các ph¬ương pháp nghiên cứu và khảo sát ĐCCT, rèn 

luyện kỹ năng chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp.

Biết sử dụng những kiến thức chuyên môn đã học để áp dụng vào thực tế sản xuất 

trong lĩnh vực ĐCCT, địa kỹ thuật.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, soạn thảo văn bản, văn phạm, sử dụng 

các phần mềm tin học, ….

Có khả năng tư duy, phân tích, áp dụng hợp lý kiến thức đã học vào thực tế, giúp 

sinh viên hiểu biết sâu hơn về chuyên môn.

Có khả năng nhận thức, phát triển những kiến thức chuyên môn đã học một cách 

hiệu quả khi ra trường.

2 HK 7 Nghiệm thu đồ án Kỹ thuật địa chất
Địa chất công trình - 

địa kỹ thuật

7040520 Đồ án tốt nghiệp

Củng cố kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực địa chất công trình – địa kỹ thuật để 

giải quyết một vấn đề thực tế. Có kỹ năng độc lập và tự chủ trong giái quyết các vấn 

đề có thể gặp trong thực tế. Có khả năng cập nhập kiến thức, thông tin và sáng tạo 

trong giải quyết các vấn đề đặt ra.

8 HK 8 Nghiệm thu đồ án Kỹ thuật địa chất
Địa chất công trình - 

địa kỹ thuật

7040524 Nền và móng

Giúp sinh viên nắm được khái niệm, nội dung cơ bản và nguyên tắc tính toán thiết kế 

nền móng

Hiểu biết và vận dụng các phương pháp tính toán thiết kế các loại móng nông

Hiểu biết và vận dụng phương pháp tính toán thiết kế các loại móng cọc; 

Kỹ năng phân tích, lựa chọn giải pháp nền móng hợp lý; 

Kỹ năng tính toán, thiết kế các giải pháp nền móng.

2 HK 6 Thi viết Kỹ thuật địa chất
Địa chất công trình - 

địa kỹ thuật

7040529 Thực tập tốt nghiệp
Củng cố kiến thức chuyên môn ngoài thực tế, thực hành tay nghề trên kỹ sư ĐCCT, 

thu thập các tài liệu chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp. 2 HK 8 Vấn đáp Kỹ thuật địa chất
Địa chất công trình - 

địa kỹ thuật

7040201

Các phương pháp điều tra, 

đánh giá tài nguyên khoáng 

sản + TH

Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật địa chất những kiến thức cơ bản về các tiền 

đề và dấu hiệu tạo khoáng, từ đó đưa ra các phương pháp điều tra, đánh giá tài 

nguyên khoáng sản phù hợp với từng loại khoáng sản. 

3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật địa chất Địa chất thăm dò

7040208 Địa chất khai thác mỏ

Cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật Địa chất, kỹ thuật Mỏ, kỹ thuật Dầu khí 

những kiến thức cơ bản về công tác địa chất mỏ trong xây dựng xí nghiệp khai thác 

và trong khai thác mỏ, trên cơ sở đó đảm bảo cho việc khai thác và chế biến khoáng 

sản đạt hiệu quả kinh tế.

3 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Địa chất thăm dò

7040211 Đồ án tốt nghiệp

Giúp sinh viên làm quen với công tác tổng hợp tài liệu, vận dụng những kiến thức đã 

được học tập để giải quyết một nhiệm vụ địa chất cụ thể cho một đối tượng ở một 

vùng lãnh thổ cụ thể; Đồ án tốt nghiệp sẽ giúp cho sinh viên vận dụng phương pháp 

luận khoa học trong quá trình tiếp cận, phân tích và tổng hợp xử lý các tài liệu trong 

lĩnh vực điều tra, thăm dò địa chất

8 HK 8 Báo cáo Kỹ thuật địa chất Địa chất thăm dò

7040232
Phương pháp đánh giá kinh tế 

địa chất tài nguyên khoáng

: Cung cấp những hiểu biết về vai trò của tài nguyên khoáng trong phát triển kinh tế 

xã hội; Các thông số kinh tế kỹ thuật sử dụng trong đánh giá kinh tế địa chất; Những 

kiến thức cơ bản về phương pháp luận đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng 

theo các kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm sơ bộ, tìm kiếm đánh giá, thăm dò 

khoáng sản,... Từ các kết quả đánh giá, phân tích làm rõ những nguyên nhân gây nên 

bất trắc, rủi ro trong đầu tư phát triển mỏ.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Địa chất thăm dò



7040235
Phương pháp thăm dò mỏ + 

BTL

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp luận của công tác thăm dò mỏ, 

phương pháp xác định các chỉ tiêu công nghiệp và đánh giá mỏ; Cơ sở lựa chọn tổ 

hợp phương tiện kỹ thuật thăm dò, phương pháp lấy và phân tích mẫu vật địa chất, 

phương pháp khoanh nối thân quặng, đánh giá chất lượng và đánh giá tài nguyên, trữ 

lượng khoáng sản.

4 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Địa chất thăm dò

7040236 Thực tập tốt nghiệp

Giúp sinh viên làm quen với công việc với công việc của một kỹ sư địa chất tương lai 

và thu thập các tài liệu thực tế cần thiết để hoàn thành đồ án tốt nghiệp. 2 HK 8
Nghiệm thu báo 

cáo
Kỹ thuật địa chất Địa chất thăm dò

7040513
Địa chất công trình chuyên 

môn

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chủ yếu về các phương pháp nghiên cứu địa 

chất công trình (ĐCCT) và khảo sát ĐCCT cho các dạng công trình xây dựng. 

Nắm được nội dung, ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên 

cứu ĐCCT: đo vẽ ĐCCT; thăm dò địa vật lý; khoan đào thăm dò; lấy mẫu thí 

nghiệm; thí nghiệm trong phòng; thí nghiệm hiện trường, quan trắc dài hạn ĐCCT, 

chỉnh lý lài liệu và viết báo cáo để áp dụng trong khảo sát ĐCCT.

Sử dụng hợp lý các phương pháp nghiên cứu ĐCCT trong khảo sát ĐCCT đối với 

các công trình như dân dụng và công nghiệp, đường sắt và đường ô tô, công trình 

cầu, công trình thủy lợi và các dạng công trình khác.

. Có khả năng tư duy, phân tích và nhận thức những kiến thức đã học về các phương 

pháp nghiên cứu ĐCCT và khảo sát ĐCCT cho các dạng công trình xây dựng. 

Có khả năng làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề, tìm kiếm, lựa chọn kiến 

thức đã học để áp dụng vào thực tế khảo sát ĐCCT.

3 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất

Địa chất thủy văn - địa 

chất công trình

7040518 Đồ án môn học địa chất công trình

Củng cố kiến thức môn học Địa chất công trình chuyên môn, rèn luyện kỹ năng 

chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp.

Biết sử dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế sản xuất trong lĩnh vực 

ĐCCT.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, soạn thảo văn bản, văn phạm, sử dụng 

các phần mềm tin học, 

Có khả năng tư duy, áp dụng hợp lý kiến thức môn học vào thực tế, giúp sinh viên 

hiểu biết sâu hơn về chuyên môn.

Có khả năng phát triển những kiến thức chuyên môn đã học một cách hiệu quả khi ra 

trường.

1 HK 7 Nghiệm thu đồ án Kỹ thuật địa chất
Địa chất thủy văn - địa 

chất công trình



7040602
Các phương pháp điều tra, 

đánh giá tài nguyên nước

1.1.1. Hiểu được các dạng công tác điều tra ĐCTV ngoài trời chủ yếu và các giai 

đoạn điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

1.1.2. Phân biệt được các loại lỗ khoan địa chất thủy văn và biết thiết kế một lỗ 

khoan thăm dò Địa chất thủy văn

1.1.3. Hiểu và phân biệt được các loại thí nghiệm hút nước. Sơ đồ thí nghiệm và 

phương pháp xác định các thông số Địa chất thủy văn cơ bản. Sơ đồ thí nghiệm và 

phương pháp xác định các thông số địa chất thủy văn chuyên môn. Các thiết bị hút 

nước thí nghiệm.

1.1.4. Hiểu được các loại thí nghiệm ép nước và đổ nước thí nghiệm. Tính toán được 

các thông số thấm của đất đá từ tài liệu ép nước và đổ nước thí nghiệm…

1.1.5. Hiểu được và thành lập được bản đồ địa chất thủy văn

1.1.6. Hiểu được khái niệm động thái, các nhân tố hình thành động thái, phân vùng 

động và cân bằng nước dưới đất và vận dụng vào để nghiên cứu động thái nước dưới 

đất trên một vùng hoặc một lãnh thổ.

Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về các phương pháp điều tra đánh giá tài 

nguyên nước dưới đất để thiết kế xây dựng các công trình thủy lợi, dân dụng, tháo 

khô mỏ khoáng sản, tưới, điều tra nước dưới đất phục vụ ăn uống, chữa bệnh, khai 

thác dầu khí

Biết cách vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một số nghiên cứu chuyên sâu 

địa chất thủy văn : điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất phục vụ cho các mục 

đích khác nhau

3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật địa chất
Địa chất thủy văn - địa 

chất công trình

7040606
Đề án thiết kế điều tra, đánh 

giá tài nguyên nước

Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, nâng cao khả năng thực hành và 

và năng lực thiết kế trong lĩnh vực tài nguyên nước

Từ kết quả của đề án làm cho sinh viên say mê hứng thú hơn với ngành kỹ thuật Địa 

chất cụ thể là lĩnh vực tài nguyên nước. Từ đó cho sinh viên thấy rõ mối liên kết của 

các học phần đã học và các kiến thức của các học phần trong chương trình đào tạo về 

kỹ thuật địa chất

Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp và hệ thống hóa toàn bộ những kiến thức chuyên 

môn đã được học. Hiểu và vận dụng kiến thức đã học xây dựng, thiết kế và triển khai 

một dự án hoặc một chuyên đề chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước

3 HK 6 Bảo vệ Kỹ thuật địa chất
Địa chất thủy văn - địa 

chất công trình

7040611 Đồ án tốt nghiệp

Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp và hệ thống hóa toàn bộ những kiến thức chuyên 

môn đã được học. Hiểu và vận dụng xây dựng, thiết kế và triển khai một đề án, dự án 

hoặc một chuyên đề chuyên môn Địa chất thủy văn

8 HK 8 Nghiệm thu đồ án Kỹ thuật địa chất
Địa chất thủy văn - địa 

chất công trình

7040617 Thực tập tốt nghiệp

-    Giúp sinh viên làm quen, tiếp xúc với thực tế; hiểu biết thêm các kiến thức đã học 

ở ngoài thực tế. Kết hợp học đi đôi với hành các sinh viên sẽ được thực hành các nội 

dung chuyên môn: đo đạc thủy văn, tham quan, quan sát và mô tả các điểm lộ, các 

kiểu, dạng tồn tại của nước dưới đất, mối quan hệ giữa tài nguyên nước với môi 

trường sinh thái.

2 HK 8
Nghiệm thu thực 

tập
Kỹ thuật địa chất

Địa chất thủy văn - địa 

chất công trình



7040618 Thủy địa hóa

Học phần Thủy địa hóa trang bị cho sinh viên các kiến thức về chất lượng nước dưới 

đất bao gồm các thành phần vật chất trong nước, cung cấp các thông tin về hành vi 

và quá trình vận chuyển các nguyên tố trong nước dưới đất. Đồng thời, học phần 

Thủy địa hóa trang bị cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về đặc điểm các loại nước 

trong đới biểu sinh và đặc điểm thủy địa hóa các mỏ khoáng sản. Có khái niệm về 

bản đồ thủy địa hóa, mặt cắt thủy địa hóa và khái niệm về bảo vệ nước dưới đất, có 

thể vận dụng đánh giá được chất lượng nước phục vụ các mục đích khác nhau.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất
Địa chất thủy văn - địa 

chất công trình

7040201

Các phương pháp điều tra, 

đánh giá tài nguyên khoáng 

sản + TH

Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật địa chất những kiến thức cơ bản về các tiền 

đề và dấu hiệu tạo khoáng, từ đó đưa ra các phương pháp điều tra, đánh giá tài 

nguyên khoáng sản phù hợp với từng loại khoáng sản. 

3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật địa chất Kỹ thuật địa chất

7040234 Phương pháp thăm dò mỏ

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp luận của công tác thăm dò mỏ, 

phương pháp xác định các chỉ tiêu công nghiệp và đánh giá mỏ; Cơ sở lựa chọn tổ 

hợp phương tiện kỹ thuật thăm dò, phương pháp lấy và phân tích mẫu vật địa chất, 

phương pháp khoanh nối thân quặng, đánh giá chất lượng và đánh giá tài nguyên, trữ 

lượng khoáng sản.

3 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Kỹ thuật địa chất

7040513
Địa chất công trình chuyên 

môn

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chủ yếu về các phương pháp nghiên cứu địa 

chất công trình (ĐCCT) và khảo sát ĐCCT cho các dạng công trình xây dựng. 

Nắm được nội dung, ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên 

cứu ĐCCT: đo vẽ ĐCCT; thăm dò địa vật lý; khoan đào thăm dò; lấy mẫu thí 

nghiệm; thí nghiệm trong phòng; thí nghiệm hiện trường, quan trắc dài hạn ĐCCT, 

chỉnh lý lài liệu và viết báo cáo để áp dụng trong khảo sát ĐCCT.

Sử dụng hợp lý các phương pháp nghiên cứu ĐCCT trong khảo sát ĐCCT đối với 

các công trình như dân dụng và công nghiệp, đường sắt và đường ô tô, công trình 

cầu, công trình thủy lợi và các dạng công trình khác.

. Có khả năng tư duy, phân tích và nhận thức những kiến thức đã học về các phương 

pháp nghiên cứu ĐCCT và khảo sát ĐCCT cho các dạng công trình xây dựng. 

Có khả năng làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề, tìm kiếm, lựa chọn kiến 

thức đã học để áp dụng vào thực tế khảo sát ĐCCT.

3 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất Kỹ thuật địa chất

7040519 Đồ án tốt nghiệp

Củng cố kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực địa chất công trình – địa kỹ thuật để 

giải quyết một vấn đề thực tế. Có kỹ năng độc lập và tự chủ trong giái quyết các vấn 

đề có thể gặp trong thực tế. Có khả năng cập nhập kiến thức, thông tin và sáng tạo 

trong giải quyết các vấn đề đặt ra.

Biết sử dụng những kiến thức chuyên môn đã học để áp dụng vào thực tế sản xuất 

trong lĩnh vực ĐCCT, địa kỹ thuật.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, soạn thảo văn bản, văn phạm, sử dụng 

các phần mềm tin học, 

Có khả năng tư duy, phân tích áp dụng hợp lý kiến thức đã học vào thực tế, giúp sinh 

viên hiểu biết sâu hơn về chuyên môn.

Có khả năng nhận thức, phát triển những kiến thức chuyên môn đã học một cách 

hiệu quả khi ra trường.

8 HK 8 Nghiệm thu đồ án Kỹ thuật địa chất Kỹ thuật địa chất

7040528 Thực tập tốt nghiệp
Củng cố kiến thức chuyên môn ngoài thực tế, thực hành tay nghề trên kỹ sư ĐCCT, 

thu thập các tài liệu chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp.
2 HK 8 Vấn đáp Kỹ thuật địa chất Kỹ thuật địa chất



7040602
Các phương pháp điều tra, 

đánh giá tài nguyên nước

1.1.1. Hiểu được các dạng công tác điều tra ĐCTV ngoài trời chủ yếu và các giai 

đoạn điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

1.1.2. Phân biệt được các loại lỗ khoan địa chất thủy văn và biết thiết kế một lỗ 

khoan thăm dò Địa chất thủy văn

1.1.3. Hiểu và phân biệt được các loại thí nghiệm hút nước. Sơ đồ thí nghiệm và 

phương pháp xác định các thông số Địa chất thủy văn cơ bản. Sơ đồ thí nghiệm và 

phương pháp xác định các thông số địa chất thủy văn chuyên môn. Các thiết bị hút 

nước thí nghiệm.

1.1.4. Hiểu được các loại thí nghiệm ép nước và đổ nước thí nghiệm. Tính toán được 

các thông số thấm của đất đá từ tài liệu ép nước và đổ nước thí nghiệm…

1.1.5. Hiểu được và thành lập được bản đồ địa chất thủy văn

1.1.6. Hiểu được khái niệm động thái, các nhân tố hình thành động thái, phân vùng 

động và cân bằng nước dưới đất và vận dụng vào để nghiên cứu động thái nước dưới 

đất trên một vùng hoặc một lãnh thổ.

Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về các phương pháp điều tra đánh giá tài 

nguyên nước dưới đất để thiết kế xây dựng các công trình thủy lợi, dân dụng, tháo 

khô mỏ khoáng sản, tưới, điều tra nước dưới đất phục vụ ăn uống, chữa bệnh, khai 

thác dầu khí

Biết cách vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một số nghiên cứu chuyên sâu 

địa chất thủy văn : điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất phục vụ cho các mục 

đích khác nhau

3 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Kỹ thuật địa chất

7040212 Đồ án tốt nghiệp

Sinh viên hiểu và thực hiện được những kiến thức cơ bản của công việc tổng hợp lập 

báo cáo địa chất, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu (chuyên đề) về những hướng, lĩnh 

vực nghiên cứu, biết bổ sung có số liệu, phân tích các số liệu trong quá trình nghiên 

cứu và viết đồ án tốt nghiệp.

Thu thập và tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau phục vụ cho nhiệm vụ nghiên 

cứu, chuyên đề nghiên cứu đã được định hình từ người hướng dẫn.

Biết cách tiến hành gia công phân tích các mẫu chuyên đề, nghiên cứu trong phòng 

thí nghiệm, xử lý và bổ sung số liệu cho việc lập báo cáo, đồ án tốt nghiệp

Có những kỹ năng phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau từ lý thuyết kinh 

điển đến thực tế sinh động, đa dạng. Tổng hợp viết đồ án tốt nghiệp.

8 HK 8 Báo cáo Kỹ thuật địa chất Nguyên liệu khoáng

7040221
Ngọc học và các phương pháp 

chế tác đá quý

 Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất cơ bản của 

đá quý, đá bán quý , ngọc tự nhiên, ngọc nhân tạo; Phương pháp, thiết bị và quy trình 

cơ bản trong gia công, chế tác đá quý và bán quý.

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật địa chất Nguyên liệu khoáng

7040222

Nguyên liệu khoáng cho công 

nghiệp gốm sứ và vật liệu chịu 

lửa

Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và kiến thức cơ bản về các loại nguyên liệu và 

yêu cầu chất lượng của chúng trong sản xuất gốm sứ và vật liệu chịu lửa; Đặc điểm 

phân bố và tiềm năng tài nguyên một số nguyên liệu chính để sản xuất gốm sứ, vật 

liệu chịu lửa của Việt Nam.  

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Nguyên liệu khoáng

7040223 Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp luyện kim

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại nguyên liệu và yêu cầu 

chất lượng của chúng cho ngành luyện kim; cũng như các kiểu nguồn gốc, kiểu mỏ 

công nghiệp, chất lượng, tiềm năng tài nguyên của khoáng sản kim loại và khả năng 

đáp ứng nhu cầu của chúng cho các ngành luyện kim của Việt Nam. 

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Nguyên liệu khoáng



7040224
Nguyên liệu khoáng cho công 

nghiệp xi măng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xi măng và hiện trạng sản xuất xi 

măng ở Việt Nam, các loại nguyên liệu sản xuất xi măng và yêu cầu chất lượng của 

chúng, cũng như công nghệ sản xuất xi măng. Môn học cũng giới thiệu về các kiểu 

nguồn gốc, chất lượng, tiềm năng tài nguyên khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi 

măng ở Việt Nam và phương pháp thăm dò các mỏ đá carbonat calci và sét xi măng.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Nguyên liệu khoáng

7040227
Nguyên liệu khoáng và công 

nghệ sản xuất đá xây dựng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại đá làm vật liệu xây dựng 

(đá ốp lát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường) và yêu cầu chất lượng của chúng 

đối với từng lĩnh vực sử dụng. Môn học cũng giới thiệu các kiểu nguồn gốc, chất 

lượng, tiềm năng tài nguyên và phương pháp thăm dò đá làm vật liệu xây dựng. Cuối 

cùng, môn học trang bị cho người học những kiến thức về công nghệ khai thác, chế 

biến đá xây dựng trên thế giới và Việt Nam.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Nguyên liệu khoáng

7040229
Nguyên liệu khoáng và công 

nghệ sản xuất thủy tinh

Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về trạng thái tập hợp, thành phần 

hóa học và cấu trúc thủy tinh; tính chất thủy tinh; sự ảnh hưởng của các yếu tố cấu 

trúc đến tính chất của thủy tinh; nguyên liệu-phối liêu thủy tinh; quá trình nấu thủy 

tinh; các khuyết tật thủy tinh; tạo hình sản phẩm thủy tinh; Ủ và tôi sản phẩm thủy 

tinh.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật địa chất Nguyên liệu khoáng

7040237 Thực tập tốt nghiệp

giúp sinh viên làm quen với công tác thăm dò và xác lập cơ sở đề xuất lĩnh vực sử 

dụng của khoáng sản, rèn luyện kỹ năng và tay nghề nhằm đạt được trình độ tương 

ứng với cán bộ kỹ thuật trung cấp ngành kỹ thuật địa chất, chuyên ngành nguyên liệu 

khoáng.

2 HK 8
Nghiệm thu báo 

cáo
Kỹ thuật địa chất Nguyên liệu khoáng

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7010302 Cân bằng pha và hóa keo + TN

Cung cấp cho sinh viên các ngành tuyển khoáng, địa chất, khoan khai thác, khoan 

thăm dò, lọc hóa dầu, địa sinh thái, môi trường … các kiến thức về cân bằng pha 

trong hệ một, hai, ba cấu tử; cũng như các kiến thức về hóa keo, huyền phù, nhũ 

tương, hiện tượng bề mặt và hấp phụ ... để từ đó áp dụng vào các môn khoa học 

chuyên ngành cũng như trong sản xuất công nghiệp. Nắm vững và vận dụng lý thuyết 

đã học vào thực nghiệm. 

4 HK 3 Thi viết Địa chất học



7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Địa chất học

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Địa chất học

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết Địa chất học

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học



7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7040101 Cổ sinh - Địa sử +TT

Phần Cổ sinh: Sinh viên nắm được những nội dung các phương pháp nghiên cứu về 

Cổ sinh- Địa sử, các nguyên tắc, phân loại, mô tả trong Cổ sinh, lịch sử phát sinh , 

phát triển, giải phẫu các ngành sinh vật và ý nghĩa nghiên cứu của chúng trong địa 

chất.

Phần Địa sử: Sinh viên nắm được các nguyên tắc, thuật ngữ và qui phạm địa tầng 

(quốc tế, địa phương, tạm thời), các phương pháp nghiên cứu lịch sử địa chất, cơ sở 

nghiên cứu tướng đá cổ địa lý, lịch sử tiến hóa của trái đất, từ đó có kiến thức tổng 

hợp nghiên cứu, phân chia, liên kết địa tầng, khôi phục điều kiện thành tạo, môi 

trường  cổ sinh thái, cổ địa lý và cổ môi trường của trái đất trong các giai đoạn lịch 

sử phát triển địa chất. 

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa chất học



7040102 Địa chất biển Đại cương

 Sau khi kết thúc học phần, học viên có khả năng nắm vững kiến thức về địa chất, 

khoáng sản và môi trường cũng như các phương pháp nghiên cứu biển đã đề cập 

trong phần mục tiêu của học phần.

Học viên có khả năng vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực hành vào trong thực 

tế để giải quyết các công việc cụ thể trong các đề tài, dự án điều tra nghiên cứu địa 

chất biển.

Học viên được đào tạo phương pháp làm việc chuyên nghiệp, có thái độ cầu thị và 

phẩm chất đạo đức của một nhà khoa học nói chung.

3 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học

7040104
Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản 

đồ địa chất

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm và bản chất của các 

loại cấu tạo địa chất phổ biến nhất (gồm các cấu tạo nguyên thuỷ của đá, các cấu tạo 

do sự biến dạng của đá); Sinh viên nắm được vai trò và ý nghĩa của các cấu tạo này 

đối với sự thành tạo hoặc khống chế sự hình thành các nguồn tài nguyên địa chất 

(rắn, lỏng, khí); Sinh viên có khả năng ứng dụng của nghiên cứu Địa chất Cấu tạo 

phục vụ việc tìm kiếm tài nguyên, phòng tránh tai biến địa chất, hoặc phục vụ các 

lĩnh vực khoa học địa chất khác cũng như trong nền kinh tế quốc dân.

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa chất học

7040108 Địa chất Đại cương + TH

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm của Trái đất và mối 

quan hệ của nó với hệ Mặt trời và vũ trụ; những hiểu biết về các hiện tượng địa chất 

nội sinh, ngoại sinh. Giúp sinh viên hiểu biết những đặc điểm cơ bản nhất về cấu tạo 

của Trái đất, các đặc tính vật lý của Trái đất, thành phần vật chất của vỏ Trái đất, các 

phương pháp xác định tuổi của đá, có những nhận thức cơ sở về các học thuyết địa 

kiến tạo, làm quen với bản đồ địa chất, cũng như các các cấu tạo địa chất và dạng 

nằm của đá và cấu tạo

Sinh viên có thể nhận biết được các khoáng vật phổ biến, đặc biệt là các khoáng vật 

tạo đá chính; nhận biết được một số đá chính được giới thiệu trong chương trình; 

được làm quen với các khái niệm về bản đồ địa chất, hiểu về thế nằm của đá và các 

cấu tạo địa chất, cách đo đạc và biểu diễn dạng nằm trong không gian của chúng 

bằng địa bàn và bản đồ.

4 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa chất học

7040114 Địa chất Việt Nam

Cung cấp cho người học các thông tin cơ bản nhất về đặc điểm địa tầng, magma, đặc 

điểm cấu trúc kiến tạo và tài nguyên địa chất của lãnh thổ Việt Nam; 

Giúp sinh viên hiểu được các nguyên tắc phân chia các phân vị địa tầng, magma; 

nắm được các thông tin về tài nguyên địa chất, 

Từ những thông tin trên định hướng cho nghiên cứu, điều tra địa chất, tìm kiếm và 

đánh giá tài nguyên, quy hoạch sử dụng, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường, 

quản lý và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

3 HK 8
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa chất học

7040116 Địa mạo đại cương và trầm tích Đệ tứ

Sinh viên nắm đựoc các khái niệm cơ bản của Địa mạo đại cương, một phần Địa mạo 

ứng dụng, biết cách mô tả và thu thập tài liệu thành lập bản đồ địa mạo, biết viết 

chương Địa mạo trong báo cáo Địa chất chung. Giúp sinh viên có khả năng thực 

hành, phân tích các nhân tố thành tạo địa hình, các dạng địa hình cơ bản trên bề mặt 

Trái đất và các quá trình địa mạo cơ bản. 

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa chất học

7040120 Kiến tạo Mảng

Học phần này nhằm mục đích là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất 

về học thuyết Kiến tạo Mảng, các yếu tố cấu trúc liên quan tới các quá trình hình 

thành và vận động của địa mảng và ý nghĩa của các vận động địa mảng  đối với khoa 

học địa chất thực tiễn.

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa chất học



7040121 Nhập môn Ngành Địa chất học

Cung cấp cho sinh viên ngành địa chất học những kiến thức cơ bản về ngành học và 

các chuyên ngành đào tạo, sự cần thiết cũng như mối liên hệ giữa các môn toán, khoa 

học cơ bản và các môn chuyên môn ngành địa chất học, từ đó tạo hứng thú cho sinh 

viên trong học tập. 

3 HK 3 Thi viết Địa chất học

7040123 Tài nguyên Địa chất

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài nguyên địa chất, các 

loại hình tài nguyên địa chất, thực trạng sử dụng và khai thác các loại tài nguyên địa 

chất ở Việt Nam. 

3 HK 6 Thi viết/ vấn đáp Địa chất học

7040125
Thực tập địa chất cấu tạo và 

đo vẽ bản đồ địa chất

Học phần này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm 

cơ bản nhất về việc tổ chức thực địa, định điểm khảo sát địa chất, nhận dạng, mô tả 

các cấu tạo địa chất và các hiện tượng địa chất nội và ngoại sinh phổ biến nhất trong 

thực tế; biết cách thu thập, phân tích và biểu diễn các thông tin địa chất khác nhau 

như thế nằm của đá và các cấu tạo cơ bản như đứt gãy, khe nứt, nếp uốn..), các yếu tố 

địa chất nội và ngoại sinh khác (địa hình-địa mạo, hiện tượng phong hoá, hiện tượng 

địa chất công trình, thuỷ văn, tai biến địa chất, địa chất môi trường, khoáng sản có 

ích; biết cách xử lý số liệu thực tế, nội suy và biểu diễn các yếu tố địa chất lên các 

loại bản đồ địa chất khác nhau (tài liệu thực tế, địa chất, kiến tạo, địa mạo).

3 HK 5
Nghiệm thu thực 

tập
Địa chất học

7040128 Thực tập Địa chất Đại cương

Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản nhất về việc tổ 

chức thực địa, định điểm khảo sát địa chất, nhận dạng, mô tả các nhóm đá, các hiện 

tượng địa chất nội và ngoại sinh phổ biến nhất trong thực tế; biết cách nhận biết thế 

nằm, đo đọc và biểu diễn thế nằm, sử dụng bản đồ, cách lấy mẫu địa chất.

2 HK 3
Nghiệm thu thực 

tập
Địa chất học

7040132
Ứng dụng viễn thám trong Địa 

chất + TH

Cung cấp cho người học các thông tin cơ bản nhất về khái niệm ảnh viễn thám, các 

loại ảnh viễn thám, các phương pháp thu nhận ảnh; nắm được các yếu tố của ảnh  để 

phân tích và nhận dạng các thể địa chất ảnh; biết nguyên lý phân tích ảnh và thực 

hành phân tích một số ảnh vũ trụ và ảnh hàng không phục vụ việc nghiên cứu địa 

chất khu vực, tìm kiếm khoáng sản, nước dưới đất và nghiên cứu địa chất môi trường. 

3 HK 6 Thi viết Địa chất học

7040301 Điạ hóa

Các kiến thức cơ sở của địa hóa học như khái niệm cơ sở về thành phần hóa học của 

các quyển của Trái đất và của các thiên thể trong hệ Mặt trời. 

Thành phần hóa học các quyển bên ngoài Trái đất

Dạng tồn tại, khả năng kết hợp và tương tác của các nguyên tố và các hợp chất, đặc 

điểm di chuyển của các nguyên tố trong các chu trình địa hóa tự nhiên. 

Một số kiến thức cơ bản thuộc địa hóa ứng dụng trong tìm kiếm thăm dò - khai thác 

khoáng sản và địa hóa môi trường.

 Kỹ năng cứng: Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức về Địa hóa trong nghiên cứu 

thạch học, đo vẽ bản đồ Địa chất và tìm kiếm thăm dò khoáng sản, đánh giá kinh tế 

các mỏ khoáng, nghiên cứu hiện trạng môi trường, tìm các nguyên nhân và giải pháp 

xử lý ô nhiễm hóa học và các lĩnh vực khác có liên quan...

 Kỹ năng mềm: Sinh viên không những có thể độc lập tìm hiểu về một vấn đề khoa 

học mà còn biết cách làm việc theo nhóm như thế nào để đạt kết quả tốt nhất. 


2 HK 5 Thi viết Địa chất học



7040307 Thạch học magma và biến chất +TT

Lý thuyết cơ bản về quang học tinh thể và kính hiển vi phân cực, tính chất quang học 

của khoáng vật tạo đá; nắm được phương pháp mô tả và nhận biết khoáng vật và đá 

dưới kính hiển vi phân cực bằng lát mỏng thạch học.

Những kiến thức tổng quan về thạch học đá magma; các đặc điểm của các nhóm đá 

magma phổ biến trong vỏ Trái đất.

Những kiến thức tổng quan về thạch học đá biến chất; các đặc điểm của các nhóm đá 

biến chất phổ biến trong vỏ Trái đất.

Nắm được phương pháp sử dụng kính hiển vi phân cực để xác định các khoáng vật 

tạo đá và các đá bằng lát mỏng thạch học.

Nhận biết, làm quen và mô tả được một số loại đá magma, biến chất tiêu biểu bằng 

mắt thường; 

Xử lý các phiếu kết quả phân tích lát mỏng thạch học của các phòng thí nghiệm phục 

vụ cho công tác điều tra, khảo sát và nghiên cứu địa chất. 

4 HK 4 Thi viết Địa chất học

7040308 Thạch học trầm tích

Kết thúc môn học, sinh viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về trầm tích, bao 

gồm các khái niệm về đá trầm tích, quá trình thành tạo đá (giai đoạn giai đoạn sinh 

thành vật liệu trầm tích, quá trình vận chuyển và lắng đọng vật liệu trầm tích, giai 

đoạn thành đá, giai đoạn hậu sinh và biến chất sớm). Sinh viên nắm được các đặc 

điểm đặc trưng từng loại đá trầm tích riêng biệt (cấu tạo, kiến trúc, thành phần vật 

chất, thế nằm). Biết và nắm vững về đặc điểm tướng đá, cổ địa lý cũng như cách 

thành lập bản đồ tướng đá- cổ địa lý. Điểm quan trọng nữa, sinh viên biết và hiểu lý 

thuyết về địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích, cũng như một số ví dụ cụ thể về phân 

tích địa tầng phân tập.

- Kỹ năng cứng: Sinh viên có thể nhận biết các loại đá trầm tích bằng mắt thường, 

cách thành lập các loại bản đồ thạch học, bản đồ cổ địa lý.

- Kỹ năng mềm: Sinh viên biết sử dụng các phần mềm Microsoft để thuyết trình và 

làm bài tập lớn, cũng như cách tra cứu, sử dụng tài liệu trên Internet. Tự tin thuyết 

trình và làm việc theo nhóm.

2 HK 5 Thi viết Địa chất học

7040311 Tinh thể khoáng vật + TN

Cung cấp cho sinh viên ngành địa chất và các ngành có liên quan các kiến thức đại 

cương về tinh thể và các kiến thức cơ sở về khoáng vật để phục vụ cho các môn học 

khác như Thạch học, Địa chất dầu khí, Địa chất các mỏ khoáng, Địa hóa, Địa chất 

Công trình, Địa chất thủy văn, Tuyển khoáng... Các kiến thức này là nền tảng về hiểu 

biết thành phần vật chất của đất đá cho các nhà địa chất trong tương lai.

Sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức để xác định các khoáng vật trong khảo sát 

địa chất, tìm kiếm thăm dò, gia công chế biến  và sử dụng khoáng sản phục vụ cho 

các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác.

3 HK 3 Thi viết Địa chất học

7040604
Cơ sở địa chất thủy văn - địa 

chất công trình

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Địa chất thủy văn, Địa chất công trình 

phục vụ cho chuyên ngành của sinh viên.
3 HK 4 Thi viết Địa chất học

7060107 Địa vật lý Đại cương +TH
Trang bị cho sinh viên các phương pháp cơ bản về địa vật lý được áp dụng để khảo 

sát cấu trúc địa chất và tìm kiếm khoáng sản có ích.
3 HK 4

Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa chất học

7040110 Địa chất du lịch

Giúp sinh vên hiểu rõ các khái niệm về địa chất du lịch, các di sản địa chẩt và ý nghĩa 

của chúng đối với khoa học, giáo dục, kinh tế và cuộc sống. Sinh viên hiểu được 

nguyên tắc phân chua; khái niệm về các khu bảo tồn địa chất, công viên địa chất và 

các điểm địa chất khác và áp dụng vào điều kiện Việt Nam và quản lý du lịch địa 

chất một cách bền vững.

3 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa chất học Địa chất học



7040111 Địa chất Môi trường

Giúp sinh viên nắm bắt các khái niệm cơ bản về địa chất môi trường, phát triển bền 

vững; các phương pháp nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường; động lực và 

nhân tố môi trường địa chất; tai biến địa chất; môi trường khai thác mỏ; địa chất y 

học; luật bảo vệ môi trường và luật khoáng sản và một số chỉ số cơ bản môi trường

Trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về địa chất môi trường,phương 

pháp tác động môi trường, nghiên cứu phân tích vai trò ý nghĩa các tai biến địa chất, 

công tác quản lý môi trường khai thác khoáng sản, một số vấn đề liên quan đến Địa 

chất học và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam,tìm hiểu và nắm bắt được một số nội 

dung quan trọng liên quan tới địa chất và khoáng sản trong Luật Bảo vệ môi trường 

và Luật khoáng sản, bước đầu có những  hoạch định chính sách chiến lược và kế 

hoạch sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững.

3 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa chất học Địa chất học

7040119 Đồ án tốt nghiệp 

Giúp sinh viên làm quen với công tác tổng hợp tài liệu, vận dụng những kiến thức đã 

được học tập để giải quyết một nhiệm vụ địa chất cụ thể cho một đối tượng ở một 

vùng lãnh thổ cụ thể; Đồ án tốt nghiệp sẽ giúp cho sinh viên vận dụng phương pháp 

luận khoa học trong quá trình tiếp cận, phân tích và tổng hợp xử lý các tài liệu trong 

lĩnh vực điều tra, thăm dò địa chất.

8 HK 8 Báo cáo Địa chất học Địa chất học

7040129 Thực tập tốt nghiệp 
Giúp sinh viên làm quen với công việc của một kỹ sư địa chất tương lai và thu thập 

các tài liệu thực tế cần thiết để hoàn thành đồ án tốt nghiệp
2 HK 8

Nghiệm thu thực 

tập
Địa chất học Địa chất học

7040309
Thạch luận đá magma và biến 

chất

Sinh viên cần nắm được những nội dung cơ bản về thạch luận các đá magma và biến 

chất; đặc điểm thạch luận trong một số bối cảnh kiến tạo tiêu biểu và dẫn chứng trên 

lãnh thổ Việt Nam.

Nắm được các phương pháp thu thập các loại tài liệu để phân tích luận giải các tổ 

hợp đá magma và biến chất trên vùng lãnh thổ và đối tượng công tác; vận dụng lý 

luận về thạch luận để giải quyết nhiệm vụ điều tra địa chất khu vực, đánh giá và dự 

báo khoáng sản trên vùng lãnh thổ và đối tượng công tác.

3 HK 7 Thi viết Địa chất học Địa chất học

7040312 Trầm tích luận

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về tướng đá - cổ địa lý, chu kỳ trầm 

tích và địa tầng phân tập, phân tích bể trầm tích và các phương pháp nghiên cứu 

trong trầm tích học:

• Khái quát về nguồn gốc, quá trình thành tạo và biến đổi đá trầm tích

• Đại cương về bể trầm tích

• Tướng đá trầm tích, cổ địa lý

• Những vấn đề cơ bản về tính phân nhịp và chu kỳ trầm tích, địa tầng phân tập

• Các phương pháp nghiên cứu đá trầm tích

- Kỹ năng cứng: Sinh viên có thể sử dụng được các phương pháp nghiên cứu để luận 

giải nguồn gốc, quá trình thành tạo và biến đổi đá trầm tích, biết thành lập bản đồ 

tướng đá - cổ địa lý.

 - Kỹ năng mềm: Biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến 

Trầm tích luận trong lĩnh vực nghiên cứu về địa chất, địa chất dầu khí và các công 

tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản.

3 HK 7 Thi viết Địa chất học Địa chất học

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí



7010104

Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7010111 Phương pháp tính

- Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội dung chính,  

 một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần 

đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài 

toán thực tế và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; 

nắm được thuật toán và biết một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: 

độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực hiện được trong thực tế.

- Biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học vào các bài toán ứng dụng 

chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần mềm toán học như 

Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học. 

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 3

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật dầu khí

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7010304

Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật dầu khí



7020102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí



7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7010301 Cân bằng pha và hóa keo + TN

Cung cấp cho sinh viên các ngành tuyển khoáng, địa chất, khoan khai thác, khoan 

thăm dò, lọc hóa dầu, địa sinh thái, môi trường … các kiến thức về cân bằng pha 

trong hệ một, hai, ba cấu tử; cũng như các kiến thức về hóa keo, huyền phù, nhũ 

tương, để từ đó áp dụng vào các môn khoa học chuyên ngành cũng như trong sản 

xuất công nghiệp. Nắm vững và vận dụng lý thuyết đã học vào thực nghiệm.

3 HK 4 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phép chiếu là phương pháp biểu 

diễn không gian lên mặt phẳng. Trình bày về các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật cơ 

khí của Việt Nam(TCVN) và Thế giới. Hướng dẫn cho sinh viên cách đọc hiểu và vẽ 

được Bản vẽ kỹ thuật cơ khí theo các Tiêu chuẩn Việt Nam. Giúp sinh viên có thể vẽ 

được các bản vẽ trực quan như các bản vẽ hình chiếu trục đo...

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7010501 Cơ học chất lỏng

Khảo sát tĩnh học, động học và động lực học chất lỏng. Thiết lập, khảo sát phương 

trình vi phân cân bằng của chất lỏng. Thiết lập, khảo sát  phương trình vi phân 

chuyển động của chất lỏng lý tưởng, chất lỏng thực. Tính toán thủy lực đường ống và 

lực tác dụng lên vật ngập trong chất lỏng

2 HK 4 Thi viết/ vấn đáp Kỹ thuật dầu khí

7010502 Cơ học kỹ thuật

Khảo sát tĩnh học và động học vật rắn. Xét điều kiện cân bằng của vật rắn, hệ lực 

phẳng. Khảo sát động học vật rắn, hợp chuyển động điểm, chuyển động song phẳng. 2 HK 3 Thi viết/ vấn đáp Kỹ thuật dầu khí



7040105
Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ 

địa chất

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm và bản chất của các 

loại cấu tạo địa chất phổ biến nhất (gồm các cấu tạo nguyên thuỷ của đá, các cấu tạo 

do sự biến dạng của đá); nắm được vai trò và ý nghĩa của các cấu tạo này đối với sự 

thành tạo hoặc khống chế sự hình thành các nguồn tài nguyên địa chất (rắn, lỏng, 

khí); ứng dụng của nghiên cứu Địa chất Cấu tạo phục vụ việc tìm kiếm tài nguyên, 

phòng tránh tai biến thiên nhiên, hoặc phục vụ các lĩnh vực khoa học địa chất khác 

cũng như trong nền kinh tế quốc dân

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật dầu khí

7040106

Địa chất cơ sở

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm của Trái đất và mối 

quan hệ của nó với hệ Mặt trời và vũ trụ ; Giúp sinh viên hiểu biết những đặc điểm 

cơ bản nhất về cấu tạo của Trái đất, các đặc tính vật lý của Trái đất, thành phần vật 

chất của vỏ Trái đất, các phương pháp xác định tuổi của đá,có những nhận thức cơ sở 

về các học thuyết địa kiến tạo ;làm quen với bản đồ địa chất, cũng như các các cấu 

tạo địa chất và dạng nằm của đá và cấu tạo, Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết 

về các hiện tượng địa chất nội sinh, ngoại sinh;

Sinh viên có thể nhận biết được các khoáng vật phổ biến, đặc biệt là các khoáng vật 

tạo đá chính; có thể nhận biết được một số đá chính được giới thiệu trong chương 

trình, được làm quen với các khái niệm về bản đồ địa chất, hiểu về thế nằm của đá và 

các cấu tạo địa chất, cách đo đạc và biểu diễn dạng nằm trong không gian của chúng 

bằng địa bàn và bản đồ

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật dầu khí

7040124
Thực tập địa chất cấu tạo và 

đo vẽ bản đồ địa chất

Học phần này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm 

cơ bản nhất về việc tổ chức thực địa, định điểm khảo sát địa chất, nhận dạng, mô tả 

các cấu tạo địa chất và các hiện tượng địa chất nội và ngoại sinh phổ biến nhất trong 

thực tế; biết cách thu thập, phân tích và biểu diễn các thông tin địa chất khác nhau 

như thế nằm của đá và các cấu tạo cơ bản như đứt gãy, khe nứt, nếp uốn..), các yếu tố 

địa chất nội và ngoại sinh khác (địa hình-địa mạo, hiện tượng phong hoá, hiện tượng 

địa chất công trình, thuỷ văn, tai biến địa chất, địa chất môi trường, khoáng sản có 

ích; biết cách xử lý số liệu thực tế, nội suy và biểu diễn các yếu tố địa chất lên các 

loại bản đồ địa chất khác nhau (tài liệu thực tế, địa chất, kiến tạo, địa mạo).

2 HK 6
Nghiệm thu thực 

tập
Kỹ thuật dầu khí

7040126 Thực tập địa chất cơ sở

Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản nhất về việc tổ 

chức thực địa, định điểm khảo sát địa chất, nhận dạng, mô tả các nhóm đá, các hiện 

tượng địa chất nội và ngoại sinh phổ biến nhất trong thực tế; biết cách nhận biết thế 

nằm, đo đọc và biểu diễn thế nằm, sử dụng bản đồ, cách lấy mẫu địa chất.

1 HK 3
Nghiệm thu thực 

tập
Kỹ thuật dầu khí

7040604
Cơ sở địa chất thủy văn - địa 

chất công trình

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Địa chất thủy văn, Địa chất công trình 

phục vụ cho chuyên ngành của sinh viên.
3 HK 4 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7060002 Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí

Học phần trang bị cho người học kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng của 

chuyên ngành kết hợp với vận dụng kiến thức đã học để giải những bài toán cụ thể, 

xây dựng được mô hình địa hóa đá mẹ và đánh giá tiềm năng gas hydrate cũng như 

dự báo được yếu tố địa nhiệt tại một khu vực nghiên cứu dựa vào điều kiện cân bằng 

pha của gas hydrate. 

Học phần là sự tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng mềm, giúp sinh viên tiếp cận dễ 

dàng với thực tế sản xuất và hiểu rõ hơn được chuyên ngành mình học.

2 HK 5 Báo cáo Kỹ thuật dầu khí



7060107 Địa vật lý Đại cương +TH
Trang bị cho sinh viên các phương pháp cơ bản về địa vật lý được áp dụng để khảo 

sát cấu trúc địa chất và tìm kiếm khoáng sản có ích.
3 HK 5

Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật dầu khí

7060202
Các phương pháp tìm kiếm 

thăm dò dầu khí cơ bản

Học phần giới thiệu thông tin khái quát về lịch sử tìm kiếm thăm dò dầu khí ở Việt 

Nam và trên thế giới. Học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về quy luật phân bố 

dầu khí, cách đánh giá triển vọng dầu khí của khu vực. Môn học giới thiệu về cơ sở 

lý thuyết của các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí, các giai đoạn tìm kiếm 

thăm dò dầu khí và ứng dụng của chúng trong tìm kiếm thăm dò, phát hiện dầu khí 

theo quy mô lớn từ bể trầm tích đến quy mô nhỏ là các bẫy chứa. Môn học cũng cung 

cấp những nguyên tắc triển khai tìm kiếm thăm dò dầu khí đối với từng dạng vỉa đặc 

trưng và đánh giá rủi ro cho các cấu tạo triển vọng. 

2 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm
Kỹ thuật dầu khí

7060206 Địa chất dầu khí đại cương

Cán bộ giảng dạy lên lớp truyền đạt kiến thức giúp cho sinh viên hiểu và nắm vững 

các vấn đề sau:

- Đối tượng nghiên cứu của môn học “Địa chất dầu khí đại cương”

- Vị trí của dầu mỏ và khí đốt trong tự nhiên.

- Các tính chất lý hoá học quan trọng của dầu mỏ và khí đốt. 

- Nguồn gốc dầu mỏ và khí đốt. 

- Di chuyển của dầu khí

- Đá chứa và đá chắn dầu khí

- Phân bố của dầu mỏ và khí đốt trong tự nhiên

- Trạng thái tồn tại của dầu, khí, nước trong điều kiện vỉa.

- Chế độ năng lượng của tích tụ khí. 

- Các khái niệm về trữ lượng, các phương pháp tính trữ lượng dầu khí

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7060210
Địa chất khai thác dầu khí + 

TH

Nghiên cứu tầng chứa

Hiệu suất của giếng

Thử vỉa sản phẩm

Trữ lượng dầu khí

Cơ sở địa chất khai thác các mỏ dầu khí, condensate

Phân tích trạng thái khai thác

Nâng cao hệ số thu hồi dầu khí

Phân biệt được đặc trưng các đá chứa vụn, cacbonat

Phân tích thạch học lát mỏng 

Vận hành và đo được độ rỗng, độ thấm mẫu đá, biểu diễn phân loại đá theo đơn vị 

dòng chảy

Phân tích được số liệu phục hồi áp suất, tính toán và biện luận các thông số vỉa chứa

Tính được trữ lượng dầu bằng phương pháp thể tích

Kỹ năng tổng hợp dữ liệu, phân tích hiện trạng khai thác, nghiên cứu và đề xuất hệ 

số thu hồi

Kỹ năng làm việc theo nhóm và thuyết trình

3 HK 4 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7060225 Vật lý vỉa dầu khí

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất vật lý của vỉa dầu khí: 

Tính chất của đá chứa, chất lưu,… và biết vận dụng các kiến thức đó trong tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí.

3 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7060412 Dung dịch khoan và vữa trám

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về dung dịch khoan và vữa trám nhằm giúp 

người học có thể chỉ đạo công tác điều chế, gia công, lựa chọn dung dịch khoan và 

vữa trám cho các điều kiện thi công cụ thể.

3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật dầu khí



7060414 Hoàn thiện giếng dầu khí

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức để có thể lựa chọn, thiết kế hoàn thiện giếng 

khai thác dầu khí với các điều kiện khác nhau về địa chất của tầng sản phẩm 2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7060423 Kỹ thuật dầu khí đại cương Trang bị các kiến thức cơ bản của quá trình sản xuất dầu khí 3 HK 3 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7060429 Nguyên lý phá hủy

Trang bị kiến thức cơ bản về tính chất cơ học của đất đá và nguyên lý phá hủy chúng 

để lựa chọn phương pháp và dụng cụ phá hủy phù hợp với điều kiên khoan. 2 HK 5 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7060501 Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan

Môn học giúp cho sinh viên nắm vững về các loại cơ cấu dẫn động dùng để điều 

chỉnh và truyền chuyển động cho các thiết bị công nghệ phục vụ cho quá trình khoan 

các giếng dầu khí. Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên các 

chuyên ngành khác có liên quan để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và 

làm đồ án tốt nghiệp

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7060503 Công trình dầu khí đại cương
Mục đích của học phần là giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về 

công trình dầu khí, làm cơ sở tiếp cận các môn học chuyên ngành
2 HK 5

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7060507 Giàn khoan và xây lắp thiết bị

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Giàn 

khoan biển (Giới thiệu chung; Giàn khoan biển di động; Giàn khoan biển cố định) và 

Xây lắp thiết bị (Thiết kế và thi công móng; Kỹ thuật và công nghệ xây lắp thiết bị).
3 HK 7

Thi viết hoặc vấn 

đáp
Kỹ thuật dầu khí

7060510
Nâng cao hiệu quả sử dụng 

thiết bị dầu khí

Chế độ làm việc và đánh giá hiệu quả sử dụng máy theo thời gian và năng suất.

Độ tin cậy và khả năng làm việc của thiết bị dầu khí. Ảnh hưởng của chế độ và điều 

kiện làm việc đến tuổi thọ của động cơ, của hệ thống truyền động và hệ thống thuỷ 

lực.

Ảnh hưởng của việc sử dụng nhiên liệu và chất bôi trơn tới khả năng làm việc của 

động cơ.

Đảm bảo độ tin cậy trong quá trình khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí.

Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí.

Tính toán sử dụng, khai thác hiệu quả các tính năng kỹ thuật của máy và thiết bị.

Khả năng tư duy khoa học, cũng như những vấn đề phát sinh từ thực tế sản xuất.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

7060511
Nhiệt động học trong kỹ thuật 

dầu khí

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nhiệt động học của môi chất (lỏng, 

khí), các thông số động nhiệt học của vỉa chứa, sự trao đổi nhiệt trong các thiết bị thu 

gom,  xử lý và vận chuyển dầu khí 

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí

7060512 Thiết bị Dầu khí đại cương

Giúp cho sinh viên nắm được một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về các 

thiết bị dùng trong khoan, khai thác, xử lý các sản phẩm dầu khí; cấu tạo, lựa chọn 

thiết bị để sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả và tuổi thọ của thiết bị.
2 HK 5 Thi viết / vấn đáp Kỹ thuật dầu khí

7060113 Thăm dò địa chấn
Người học hiểu được bản chất của phương pháp địa chấn và ứng dụng của phương 

pháp một cách cơ bản nhất
3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật dầu khí Địa chất dầu khí



7060203 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí ứng dụng +BTL

Tiếp nối của môn học Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản, học phần 

cung cấp cách vận dụng những kiến thức đại cương vào các vấn đề cụ thể trong tìm 

kiếm thăm dò dầu khí, trong từng giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí. Trang bị cho 

người học kiến thức về xác định tuổi tương đối; nhận diện địa tầng và môi trường 

trầm tích; đặc điểm cấu trúc địa chất và tự tay xây dựng nên các bản đồ cấu trúc dựa 

vào tài liệu địa chấn; dự báo khả năng tồn tại hydrocarbon (HC) thông qua các dấu 

hiệu trực tiếp (DHIs) và gián tiếp (AVO) từ đó chỉ ra diện tích phân bố HC; tiêu chí 

đánh giá hệ thống dầu khí và các cấu tạo triển vọng. 

Trình bày các kiến thức mới cơ bản về tài nguyên dầu khí phi truyền thống như: 

shale gas, gas hydrate, nêu rõ đặc điểm, cơ chế hình thành, phân bố của chúng. Cung 

cấp kỹ năng minh giải, phân tích tài liệu, thực hành vẽ bản đồ cấu trúc, nhận diện bẫy 

chứa, đánh giá cấu tạo triển vọng và tính toán trữ lượng, từ đó đưa ra phương án tìm 

kiếm thăm dò phù hợp cho từng khu vực.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí Địa chất dầu khí

7060207 Địa chất dầu khí ứng dụng + BTL

Hệ thống dầu khí; Mặt cắt địa chất và vẽ bản đồ địa chất; Đánh giá đá sinh dầu khí; 

Quá trình sinh thành, dịch chuyển và nạp bẫy; Đánh giá đá chứa dầu khí; Đánh giá đá 

chắn dầu khí; Phân loại bẫy chứa dầu khí; Ước tính trữ lượng dầu khí bằng phương 

pháp thể tích; Tìm kiếm thăm dò dầu khí và phân vùng triển vọng.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí Địa chất dầu khí

7060210
Địa chất khai thác dầu khí + 

TH

Nghiên cứu tầng chứa

Hiệu suất của giếng

Thử vỉa sản phẩm

Trữ lượng dầu khí

Cơ sở địa chất khai thác các mỏ dầu khí, condensate

Phân tích trạng thái khai thác

Nâng cao hệ số thu hồi dầu khí

Phân biệt được đặc trưng các đá chứa vụn, cacbonat

Phân tích thạch học lát mỏng 

Vận hành và đo được độ rỗng, độ thấm mẫu đá, biểu diễn phân loại đá theo đơn vị 

dòng chảy

Phân tích được số liệu phục hồi áp suất, tính toán và biện luận các thông số vỉa chứa

Tính được trữ lượng dầu bằng phương pháp thể tích

Kỹ năng tổng hợp dữ liệu, phân tích hiện trạng khai thác, nghiên cứu và đề xuất hệ 

số thu hồi

Kỹ năng làm việc theo nhóm và thuyết trình

3 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí Địa chất dầu khí



7060215

Đồ án thăm dò và thẩm lượng dầu khí

Môn học cho sinh viên được trải nghiệm thực tế như đang tham gia triển khai một dự 

án ngoài sản xuất. Cán bộ hướng dẫn sẽ cung cấp cho sinh viên tài liệu địa chất và 

địa chấn ở một khu vực cụ thể. Sinh viên triển khai phân tích, minh giải tài liệu bằng 

phần mềm Petrel trên các máy trạm workstation để chỉ ra các cấu tạo triển vọng cho 

từng tầng trầm tích, sau đó khoanh vùng các cấu tạo triển vọng, tính toán trữ lượng 

và xếp hạng. Tiếp đến là thực hiện tính toán hệ số thành công POS, chỉ ra cấu tạo 

triển vọng với hệ số thành công cao để thiết kế giếng khoan tìm kiếm. 

Giả định giếng khoan tìm kiếm đã thành công và gặp dầu, tuy nhiên chưa bắt gặp 

ranh giới dầu nước do vỉa chứa phân khối, cần tiếp tục tiến hành triển khai phương 

án thẩm lượng. Lúc này sinh viên sẽ cần biện luận, đưa ra các vị trí giếng thẩm lượng 

và lựa chọn giếng phù hợp nhất. Dự báo lại trữ lượng dầu khí nếu giếng này gặp dầu 

khí. 

2 HK 7
Báo cáo nghiệm 

thu kết quả
Kỹ thuật dầu khí Địa chất dầu khí

7060216 Đồ án tốt nghiệp

Liên kết và củng cố kiến thức cốt lõi, mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên môn 

của chuyên ngành Địa chất Dầu khí, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

trước khi ra trường.

8 HK 8
Báo cáo nghiệm 

thu kết quả
Kỹ thuật dầu khí Địa chất dầu khí

7060220 Thực tập tốt nghiệp
Củng cố lý thuyết; tiếp tục làm quen và liên hệ với thực tế nghiên cứu và sản xuất tại 

cơ sở; Thu thập tài liệu phục vụ cho viết Đồ án tốt nghiệp
2 HK 8

Báo cáo nghiệm 

thu kết quả
Kỹ thuật dầu khí Địa chất dầu khí

7060402 Công nghệ khai thác dầu khí
Trang bị cho sinh viên nghành khai thác dầu khí các kiến thức chuyên sâu, nhằm 

phục vụ cho công tác thiết kế, vận hành khai thác một giếng dầu
4 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí Khoan khai thác

7060404 Công nghệ khoan dầu khí
Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí những kiến

thức cơ bản về công nghệ khoan dầu khí.
4 HK 6

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí Khoan khai thác

7060406
Đồ án công nghệ khai thác dầu 

khí

Người học làm quen với công tác thiết kế khai thác giếng dầu khí, củng cố kiến thức 

lý thuyết đã học.
1 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí Khoan khai thác

7060407 Đồ án công nghệ khoan dầu khí

Sau khi làm xong đồ án môn học, sinh viên sẽ hiểu rõ và nắm chắc một cách có hệ 

thống các kiến thức đã được học, bổ trợ đắc lực cho kỳ thực tập sản xuất và tốt 

nghiệp vào năm cuối.

1 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí Khoan khai thác

7060411 Đồ án tốt nghiệp

Liên kết và củng cố kiến thức cốt lõi, mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên môn 

của chuyên ngành Khoan – Khai thác, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên trước khi ra trường

8 HK 8
Báo cáo nghiệm 

thu kết quả
Kỹ thuật dầu khí Khoan khai thác

7060430
Thu gom, xử lý và vận chuyển 

chất lưu

Cung cấp cho người học:

- Sơ đồ dòng từ miệng giếng khai thác tới trạm phân phối sản phẩm thô

- Công nghệ và phương pháp cất chứa tạm thời,  tách pha, xử lý vận chuyển chất lưu

- Tính toán công nghệ cho các quá trình tách pha, xử lý, vận chuyển.
2 HK 7 Thi viết ,vấn đáp Kỹ thuật dầu khí Khoan khai thác

7060432 Thực tập tốt nghiệp

Mục đích của học phần là giúp cho sinh viên làm quen với các quy trình công nghệ, 

kỹ thuật trong công tác khoan và khai thác, có kiến thức thực tế về công việc thuộc 

chuyên ngành được đào tạo
2 HK 8  Bảo vệ thực tập Kỹ thuật dầu khí Khoan khai thác

7060408
Đồ án khoan thăm dò khoáng 

sản rắn

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự tính toán, thiết kế thi công một giếng khoan 

thăm dò khoáng sản rắn sau khi học lý thuyết môn "Khoan thăm dò khoáng sản rắn" 

và chuẩn bị kỹ năng để làm đồ án tốt nghiệp
1 HK 6

Báo cáo nghiệm 

thu kết quả
Kỹ thuật dầu khí

Khoan thăm dò - khảo 

sát



7060409
Đồ án khoan thăm dò và khai 

thác nước

Thiết kế công trình khoan thăm dò và khai thác nước dưới đất; Thiết kế và lựa chọn 

thiết bị - dụng cụ khoan, kiểm toán thiết bị và dụng cụ khoan; Thiết kế công nghệ 

khoan và kết thúc công trình khoan thăm dò khai thác nước ngầm. Tổ chức thi công 

giếng

1 HK 7
Điểm đồ án môn 

học
Kỹ thuật dầu khí

Khoan thăm dò - khảo 

sát

7060411 Đồ án tốt nghiệp

Liên kết và củng cố kiến thức cốt lõi, mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên môn 

của chuyên ngành Khoan – Khai thác, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên trước khi ra trường
8 HK 8

Báo cáo nghiệm 

thu kết quả
Kỹ thuật dầu khí

Khoan thăm dò - khảo 

sát

7060417
Khoan khảo sát công trình và 

giếng kỹ thuật

Sinh viên nắm được công nghệ thi công các giếng khảo sát ĐCCT và các loại giếng 

kỹ thuật để có thể vận dụng vào thiết kế thi công các công trình khoan có sử dụng 

các dạng giếng trên.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí
Khoan thăm dò - khảo 

sát

7060419 Khoan thăm dò khoáng sản rắn

Giúp sinh viên nắm được đầy đủ các kiến thức về công nghệ và kỹ thuật khoan thăm 

dò lấy mẫu, làm quen với công việc thiết kế, thi công các phương án khoan tìm kiếm, 

thăm dò các mỏ khoáng sản rắn; có khả năng xử lý các sự cố khi thi công. Trên cơ sở 

bài giảng này, sinh viên có khả năng tham khảo tài liệu, áp dụng các phương pháp 

tiên tiến và tham gia nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ khi ra trường công tác.

3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật dầu khí
Khoan thăm dò - khảo 

sát

7060420
Khoan thăm dò và khai thác 

nước

Trang bị các kiến thức cơ bản về nước ngầm và khai thác nước ngầm
3 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

Khoan thăm dò - khảo 

sát

7060428 Nâng cao tỷ lệ mẫu khoan

 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao tỷ lệ mẫu trong công tác khoan. Trong học phần 

sinh viên nghiên cứu các phương pháp nâng cao tỷ lệ mẫu và điều kiện áp dụng mỗi 

phương pháp đó trong thực tế. Nghiên cứu các loại ống mẫu đặc biệt và các quy trình 

công nghệ để nâng cao tỷ lệ mẫu cũng như chất lượng mẫu.
2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí

Khoan thăm dò - khảo 

sát

7060432 Thực tập tốt nghiệp

Mục đích của học phần là giúp cho sinh viên làm quen với các quy trình công nghệ, 

kỹ thuật trong công tác khoan và khai thác, có kiến thức thực tế về công việc thuộc 

chuyên ngành được đào tạo
2 HK 8  Bảo vệ thực tập Kỹ thuật dầu khí

Khoan thăm dò - khảo 

sát

7060505
Công trình đường ống và bể 

chứa

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật, hiện đại và cơ bản về hệ thống công 

trình đường ống và bể chứa dầu khí trên đất liền và trên biển; những tính toán và 

thiết kế ban đầu cho hệ thống đường ống vận chuyển và bể chứa dầu khí
3 HK 7 Thi viết Kỹ thuật dầu khí Thiết bị dầu khí

7060506 Đồ án tốt nghiệp

Củng cố, mở rộng, tổng hợp và nâng cao kiến thức thu được trong khóa học, đặc biệt 

là về chuyên môn thiết bị và công trình dầu khí cho sinh viên; kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên trước khi ra trường.

8 HK 8
Báo cáo nghiệm 

thu kết quả
Kỹ thuật dầu khí Thiết bị dầu khí

7060515 Thiết bị khai thác dầu khí 1

Giúp cho sinh viên nắm được một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về các 

phương pháp khai thác dầu khí; cấu tạo, tính toán, lựa chọn thiết bị để sử dụng cho 

từng phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả  khai thác và tuổi thọ của thiết bị.
3 HK 6 Thi viết / vấn đáp Kỹ thuật dầu khí Thiết bị dầu khí

7060516 Thiết bị khoan Dầu khí 1
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ 

hợp thiết bị Khoan Dầu khí.
3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật dầu khí Thiết bị dầu khí

7060519
Thiết bị xử lý sản phẩm khai 

thác

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại thiết bị xử lý sản phẩm 

khai thác trên các công trình khai thác dầu khí. Bước đầu làm quen với công việc tính 

toán, thiết kế các loại bình tách dầu khí. Trên cơ sở đó định hướng có cơ sở khoa học 

cho công tác khai thác và xử lý sản phẩm khai thác dầu khí một cách có hiệu quả.

3 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật dầu khí Thiết bị dầu khí



7060520 Thực tập tốt nghiệp

Học phần thực tập giúp sinh viên có cơ hội đến những đơn vị ngoài thực tế. Trong 

quá trình thực tập, sinh viên được học lớp an toàn lao động và phải tuân thủ các quy 

phạm an toàn tại cơ sở sản xuất, tìm hiểu và nắm bắt được những phức tạp và sự cố 

thường gặp ngoài thực tế sản xuất; tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của đơn vị sản xuất; 

tìm hiểu về cấu tạo, sơ đồ, nguyên lý hoạt động, các quá trình công nghệ của các thiết 

bị khoan, thiết bị khai thác dầu khí đang được sử dụng trong xưởng, trong đơn vị 

thực tập. Qua đó, sinh viên sẽ được học hỏi, tiếp cận, tìm hiểu nguồn tài liệu, kinh 

nghiệm làm việc, kỹ năng làm việc cũng như sáng tỏ hơn được những kiến thức mà 

mình đã được học trong chương trình đào tạo của ngành. 

2 HK 8 Bảo vệ thực tập Kỹ thuật dầu khí Thiết bị dầu khí

7010102 Đại số tuyến tính

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính. 4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi. 4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7010111 Phương pháp tính

- Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội dung chính,  

 một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần 

đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài 

toán thực tế và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; 

nắm được thuật toán và biết một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: 

độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực hiện được trong thực tế.

- Biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học vào các bài toán ứng dụng 

chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần mềm toán học như 

Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học. 

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 3

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Địa vật lý

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý



7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Địa vật lý

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Địa vật lý

7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết Địa vật lý

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý



7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7040104
Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản 

đồ địa chất

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm và bản chất của các 

loại cấu tạo địa chất phổ biến nhất (gồm các cấu tạo nguyên thuỷ của đá, các cấu tạo 

do sự biến dạng của đá); Sinh viên nắm được vai trò và ý nghĩa của các cấu tạo này 

đối với sự thành tạo hoặc khống chế sự hình thành các nguồn tài nguyên địa chất 

(rắn, lỏng, khí); Sinh viên có khả năng ứng dụng của nghiên cứu Địa chất Cấu tạo 

phục vụ việc tìm kiếm tài nguyên, phòng tránh tai biến địa chất, hoặc phục vụ các 

lĩnh vực khoa học địa chất khác cũng như trong nền kinh tế quốc dân.

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa vật lý

7040112 Địa chất Việt Nam

Cung cấp cho người học các thông tin cơ bản nhất về đặc điểm địa tầng, magma, đặc 

điểm cấu trúc kiến tạo và tài nguyên địa chất của lãnh thổ Việt Nam; 

Giúp sinh viên hiểu được các nguyên tắc phân chia các phân vị địa tầng, magma; 

nắm được các thông tin về tài nguyên địa chất, 

Từ những thông tin trên định hướng cho nghiên cứu, điều tra địa chất, tìm kiếm và 

đánh giá tài nguyên, quy hoạch sử dụng, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường, 

quản lý và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

2 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa vật lý



7040125
Thực tập địa chất cấu tạo và 

đo vẽ bản đồ địa chất

Học phần này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm 

cơ bản nhất về việc tổ chức thực địa, định điểm khảo sát địa chất, nhận dạng, mô tả 

các cấu tạo địa chất và các hiện tượng địa chất nội và ngoại sinh phổ biến nhất trong 

thực tế; biết cách thu thập, phân tích và biểu diễn các thông tin địa chất khác nhau 

như thế nằm của đá và các cấu tạo cơ bản như đứt gãy, khe nứt, nếp uốn..), các yếu tố 

địa chất nội và ngoại sinh khác (địa hình-địa mạo, hiện tượng phong hoá, hiện tượng 

địa chất công trình, thuỷ văn, tai biến địa chất, địa chất môi trường, khoáng sản có 

ích; biết cách xử lý số liệu thực tế, nội suy và biểu diễn các yếu tố địa chất lên các 

loại bản đồ địa chất khác nhau (tài liệu thực tế, địa chất, kiến tạo, địa mạo).

3 HK 4
Nghiệm thu thực 

tập
Địa vật lý

7040306 Thạch học 2

Về lý thuyết: sau khi kết thúc môn học, sinh viên phải nắm được các kiến thức về cơ 

bản nhất về thạch học, bao gồm các khái niệm về nguồn gốc và quá trình thành tạo 

các đá, các đặc điểm đặc trưng cho một loại đá (kiến trúc, cấu tạo, thành phần 

khoáng vật và hóa học, thế nằm địa chất, hệ thống phân loại đá. Biết và nắm vững 

đặc điểm của một số loại đá phổ biến nhất.

Về kỹ năng: phải biết được các phương pháp kỹ thuật xác định tên gọi của một số đá; 

các phương pháp lấy mẫu thạch học. 


2 HK 3 Thi viết Địa vật lý

7040310 Tinh thể khoáng vật

Cung cấp cho sinh viên các ngành có liên quan đến Địa chất như Địa vật lý, Khoan 

Khai thác, Tuyển Khoáng, Địa sinh thái, các kiến thức đại cương về tinh thể và 

khoáng vật để phục vụ cho các môn học khác như Thạch học, Địa chất dầu khí, Địa 

chất các mỏ khoáng, Tuyển khoáng... Các kiến thức này là nền tảng về hiểu biết 

thành phần vật chất của đất đá cho các nhà kỹ thuật địa chất và khai thác mỏ trong 

tương lai.

Sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức để xác định các khoáng vật trong khảo sát 

địa chất-địa vật lý, khoan khai thác, gia công chế biến  và sử dụng khoáng sản phục 

vụ cho các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác.

2 HK 2 Thi viết Địa vật lý

7060102 Đặc trưng và mô hình hóa vỉa

Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về các đặc trưng tầng chứa dầu khí và 

phương pháp đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí; khái niệm địa thống kê và ứng 

dụng trong mô tả và mô hình hóa tầng chứa dầu khí; xây dựng mô hình địa chất 3D 

của tầng chứa dầu khí bao gồm: mô hình cấu trúc, mô hình tướng trầm tích, mô hình 

độ rỗng, mô hình độ thấm.

2 HK 3
Thi vấn đáp/ Thi 

viết
Địa vật lý

7060127 Địa vật lý Đại cương
Trang bị cho sinh viên các phương pháp cơ bản về địa vật lý được áp dụng để khảo 

sát cấu trúc địa chất và tìm kiếm khoáng sản có ích.
2 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa vật lý

7060108 Địa vật lý giếng khoan + TH

Mục đích của học phần “Địa vật lý giếng khoan” nhằm cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cơ sở lý thuyết và ứng dụng của các phương pháp 

địa vật lý đo trong giếng khoan cũng như phân tích tài liệu ĐVLGK, đồng thời cung 

cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết khi minh giải tài liệu ĐVLGK trên máy 

tính và workstation đáp ứng yêu cầu của thực tế nghiên cứu và sản xuất.

3 HK 6 Thi viết Địa vật lý

7060112 Lý thuyết trường Địa vật lý

Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật Địa vật lý những kiến thức cơ bản về các 

trường Địa vật lý; đồng thời ứng dụng các trường vào các phương pháp Địa vật lý để  

nghiên cứu cấu trúc địa chất và tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích và nghiên cứu 

môi trường một cách hiệu quả.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa vật lý



7060113 Thăm dò địa chấn
Người học hiểu được bản chất của phương pháp địa chấn và ứng dụng của phương 

pháp một cách cơ bản nhất 3 HK 5 Thi viết Địa vật lý

7060114 Thăm dò điện 1

Người học hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản về cơ sở vật lý – địa chất của thăm 

dò điện dòng một chiều, các phương pháp thăm dò điện dòng một chiều trong nghiên 

cứu cấu tạo địa chất.
3 HK 5 Thi viết Địa vật lý

7060115 Thăm dò điện 2

Người học hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo và xử lý tài liệu 

một số phương pháp thăm dò điện từ trong nghiên cứu khoáng sản, môi trường, địa 

chất thủy văn, địa chất công trình…
2 HK 5 Thi viết Địa vật lý

7060116 Thăm dò phóng xạ

Người học hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo và xử lý tài liệu 

một số phương pháp thăm dò điện từ trong nghiên cứu khoáng sản, môi trường, địa 

chất thủy văn, địa chất công trình
3 HK 6 Thi viết Địa vật lý

7060117 Thăm dò trọng lực + BTL
Đào tạo kỹ sư Địa vật lý có thể làm việc về chuyên ngành trọng lực ở các cơ sở có 

ứng dụng phương pháp trọng lực. 3 HK 6 Thi viết Địa vật lý

7060118 Thăm dò từ + BTL
Người học hiểu và nắm vững cơ sở vật lý – địa chất, kỹ thuật đo ghi, chỉnh lý, xử lý 

và giải thích số liệu của phương pháp từ 3 HK 5 Thi viết Địa vật lý

7060119 Thực tập Địa vật lý Đại cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về máy móc thiết bị, phương pháp kỹ thuật 

đo, xử lý số liệu địa vật lý. 2 HK 3

Viết báo cáo và dự 

thi kết thúc học 

phần

Địa vật lý

7060126 Xử lý số liệu Địa vật lý
Giúp cho người học có khái niệm tổng quát và khả năng áp dụng vào thực tiễn một 

cách cụ thể các phương pháp xử lý tài liệu Địa vật lý
3 HK 6

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý

7060202
Các phương pháp tìm kiếm 

thăm dò dầu khí cơ bản

Học phần giới thiệu thông tin khái quát về lịch sử tìm kiếm thăm dò dầu khí ở Việt 

Nam và trên thế giới. Học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về quy luật phân bố 

dầu khí, cách đánh giá triển vọng dầu khí của khu vực. Môn học giới thiệu về cơ sở 

lý thuyết của các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí, các giai đoạn tìm kiếm 

thăm dò dầu khí và ứng dụng của chúng trong tìm kiếm thăm dò, phát hiện dầu khí 

theo quy mô lớn từ bể trầm tích đến quy mô nhỏ là các bẫy chứa. Môn học cũng cung 

cấp những nguyên tắc triển khai tìm kiếm thăm dò dầu khí đối với từng dạng vỉa đặc 

trưng và đánh giá rủi ro cho các cấu tạo triển vọng. 

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm
Địa vật lý

7060218 Phân tích bể trầm tích
Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung các quan điểm kiến tạo hình thành bể trầm 

tích, khái niệm về các bể trầm tích và các bồn trầm tích ở Việt Nam
2 HK 4

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý



7060426 Kỹ thuật khoan

Nắm các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ khoan. ( lỗ khoan, phân loại 

phương pháp, phân loại đất đá theo độ khoan) 

Nắm được cấu tạo từng thành phần của bộ dụng cụ đáy và ống chống

Nắm được cấu tạo và chức năng của các cụm thiết bị trong tổ hợp thiết bị khoan   

(máy khoan, máy bơm, tháp, động cơ phát lực,…)

Nắm vững quy trình công nghệ khoan lấy mẫu

Nắm vững chức năng và thông số của dung dịch khoan

Nắm vững quy trình kĩ thuật các phương pháp khoan xoay lấy mẫu ( khoan bằng hợp 

kim cứng, khoan bằng kim cương, khoan bằng ống mẫu luồn ).

Nắm vững mục đích, chức năng của giếng khoan khảo sát ĐCCT

Nắm vững được quy trình tiến hành các thí nghiệm hiện trường tại các lỗ khoan khảo 

sát ĐCCT ( Thí nghiệm SPT, cắt cánh, nén hông)

Nắm vững quy trình công nghệ các phương pháp khoan khảo sát ĐCCT ( Khoan 

guồng xoắn, khoan rung, khoan xoay)

Nắm vững quy trình công nghệ khoan khai thác nước ngầm

Nắm vững một số kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ khoan – khai thác các 

giếng dầu khí ( bộ dụng đáy, các loại giàn khoan biển , …)

2 HK 3 Thi viết Địa vật lý

7060103 Địa chấn địa tầng + BTL
Giúp cho người học có khái niệm tổng quan về phương pháp địa chấn ứng dụng 

trong tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu môi trường. 
3 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý Địa vật lý

7060110
Địa vật lý giếng khoan dầu khí 

+ ĐA

Mục đích của học phần “Địa vật lý giếng khoan dầu khí” nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ứng dụng của các phương pháp địa vật 

lý đo trong giếng khoan cũng như phân tích tài liệu ĐVLGK, đồng thời cung cấp cho 

sinh viên những kỹ năng cần thiết khi minh giải tài liệu ĐVLGK trên máy tính và 

workstation bằng các phần mềm chuyên ngành đáp ứng yêu cầu của thực tế nghiên 

cứu và sản xuất

3 HK 7 Thi viết Địa vật lý Địa vật lý

7060111 Đồ án tốt nghiệp

Sinh viên áp dụng được một hoặc tổ hợp các phương pháp Địa vật lý giải quyết các 

nhiệm vụ địa chất như: tìm kiếm khoáng sản, dầu khí, địa chất công trình và môi 

trường địa chất. 

8 HK 8 Bảo vệ đồ án Địa vật lý Địa vật lý

7060120 Thực tập tốt nghiệp
Sinh viên nắm được qui trình thi công thực địa các phương pháp địa vật lý, xử lý và 

minh giải được kết quả
2 HK 8

Viết báo cáo kết 

quả thực tập
Địa vật lý Địa vật lý

7060123
Tổ hợp các phương pháp địa 

vật lý

Người học hiểu và biết cách xử lý cơ bản tài liệu tổ hợp địa chất và các phương pháp 

địa vật lý phục vụ trong công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản,... 3 HK 7 Thi viết Địa vật lý Địa vật lý

7060125 Xử lý số liệu địa chấn + ĐA

Giúp cho người học nắm vững công tác thu nổ và xử lý tài liệu địa chấn, đặc biệt 

trong công tác nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển và tìm kiếm khoáng sản dầu 

khí và biển 

3 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Địa vật lý Địa vật lý

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học



7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7010111 Phương pháp tính

- Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội dung chính,  

 một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần 

đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài 

toán thực tế và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; 

nắm được thuật toán và biết một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: 

độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực hiện được trong thực tế.

- Biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học vào các bài toán ứng dụng 

chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần mềm toán học như 

Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học. 

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 3

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7010202
Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học



7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết 
Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết 
Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học



7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Cộng nghệ kỹ thuật 

hóa học

7010114 Toán cao cấp 1

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về đại số tuyến tính và giải tích. Hướng dẫn 

sinh viên giải các dạng bài tập. Giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính và 

giải tích.

3 HK 1 Thi viết Quản trị kinh doanh

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Quản trị kinh doanh

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 1 Thi viết Quản trị kinh doanh



7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh



7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

7010701 Giáo dục thể chất 1 0 1 HK 1 0 Quản trị kinh doanh

7070102 Kinh tế lượng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích định lượng các hiện 

tượng kinh tế, phương pháp kiểm định sự phù hợp và độ tin cậy của các giả thuyết 

kinh tế trong quá trình hoạch định chính sách vĩ mô của Chính phủ và các quyết định 

tác nghiệp của doanh nghiệp.

3 HK 3 Thi viết Quản trị kinh doanh

7070104 Kinh tế vi mô

Kiến thức chung về kinh tế học và kinh tế học vi mô

Kiến thức về cung, cầu hàng hóa dịch vụ và yếu tố sản xuất

Kiến thức về hành vi người tiêu dùng

Kiến thức về hành vi của doanh nghiệp

Kiến thức về điều tiết của Chính phủ đối với nền kinh tế

Kỹ năng cập nhật, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế vi 

mô của các thành viên kinh tế: Hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ, trên cơ sở 

đó có thể vận dụng giải quyết các bài tập tình huống về lựa chọn kinh tế tối ưu.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thuyết trình.

3 HK 3 Thi trắc nghiệm Quản trị kinh doanh

7070105 Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh 

nghiệp Mỏ; Quản trị doanh nghiệp Dầu khí; Quản trị kinh doanh  những kiến thức cơ 

bản về  kinh tế học, các nguyên lý vận động của nền kinh tế cũng như của từng tế bào 

của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm được phương pháp luận của các chính 

sách kinh tế vĩ mô cơ bản, những tác động của Chính phủ trong nền kinh tế hỗn hợp. 

Nắm vững cơ sở lí luận hình thành các chính sách tài khóa, chính sách tiền  tệ và sự 

phối hợp đồng bộ giữa các cặp chính sách.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm   
Quản trị kinh doanh



7070107 Luật Kinh tế

Học phần Luật Kinh tế cung cấp cho người học các vấn đề lý luận cơ bản của Luật 

Kinh tế như: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu...; cung cấp 

cho người học các kiến thức về các loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

Việt Nam như: Khái niệm, cơ cấu tổ chức quản lý và đặc điểm pháp lý...; cung cấp 

cho người học các kiến thức về hợp đồng như: Khái niệm, nội dung, hình thức và 

trách nhiệm pháp lý trong quan hệ hợp đồng...; cung cấp cho người học các kiến thức 

về pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh như: các phương thức giải quyết 

tranh chấp và thủ tục giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh; cung cấp 

cho người học các kiến thức về pháp luật phá sản doanh nghiệp như: các chủ thể có 

quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền mở thủ tục phá sản; trình 

tự tuyên bố phá sản doanh nghiệp...

2 HK 4 Thi vấn đáp Quản trị kinh doanh

7070111 Thống kê kinh tế doanh nghiệp

Trang bị cho sinh viên các chuyên ngành Kế toán, liên thông các chuyên ngành trong 

khoa, những kiến thức cơ bản về phương pháp thu thập và xử lý số liệu thống kê về 

các hiện tượng kinh tế xã hội nói chung và hiện tượng kinh tế trong doanh nghiệp nói 

riêng và ứng dụng trong thống kê các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công 

nghiệp.

3 HK 4 Thi viết Quản trị kinh doanh

7070115 Tin học ứng dụng trong kinh tế

Học phần này trang bị cho sinh viên các chuyên ngành; Quản trị doanh nghiệp Mỏ; 

Quản trị doanh nghiệp Dầu khí; Quản trị kinh doanh các kỹ thuật tính toán căn bản 

và chuyên sâu trên máy tính dựa vào phần mềm Microsoft Excel như : Một số thao 

tác cơ bản về tạo lập và sửa chữa bảng tính, Phân tích dữ liệu, Quản lý cơ sở dữ liệu, 

Vẽ biểu đồ…và áp dụng vào phân tích, tính toán các số liệu kinh tế trong các bài tập 

tình huống và trong thực tế công việc sau này.

3 HK 7 Thi viết Quản trị kinh doanh

7070207 Marketing căn bản

Môn học giúp sinh viên nắm bắt và hiểu được các kiến thức cơ bản của học thuyết 

Marketing hiện đại đồng thời có thể vận dụng kiến thức đó một cách linh hoạt vào 

thực tế hoạt động marketing của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.
3 HK 4 Thi viết Quản trị kinh doanh

7070210 Quản trị chất lượng

Trang bị cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh những kiến thức lý thuyết và thực 

hành những vấn đề về Quản trị chất lượng trong tổ chức, tầm quan trọng cũng như 

những nội dung các tổ chức đã làm, đang làm và sẽ làm về vấn đề Quản trị chất lượng
2 HK 5

Thi viết,trắc 

nghiệm 
Quản trị kinh doanh

7070214 Quản trị học

Nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống, những kỹ năng 

về quản trị  trong các tổ chức tương ứng với tiến trình quản trị gồm: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo và kiểm tra. Đồng thời giải quyết được những vấn đề và đưa ra quyết 

định trong quản trị tổ chức

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm
Quản trị kinh doanh

7070306 Đồ án Quản trị dự án đầu tư
Rèn luyện kỹ năng tính toán và phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả kinh 

tế xã hội một dự án đầu tư cụ thể
1 HK 6

Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Quản trị kinh doanh

7070312 Kinh tế môi trường

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản một cách có hệ thống về kinh tế môi 

trường. Thông qua các nội dung đó, sinh viên có khả năng phân tích những vấn đề 

mâu thuẫn giữa phát triển và môi trường phát sinh trong thực tiễn và ứng dụng thành 

thạo những công cụ kinh tế đã được trang bị để giải quyết có hiệu quả mối quan hệ 

mâu thuẫn trên.

2 HK 5 Thi viết/vấn đáp Quản trị kinh doanh

7070322 Quản trị dự án đầu tư

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành những kiến thức cơ bản về lý thuyết  và thực 

hành thiết lập và thẩm định dự án đầu tư cũng như quản lý một dự án đầu tư 3 HK 5 Thi viết Quản trị kinh doanh



7070333 Quản trị thương mại

Nắm được những kiến thức cơ bản về quản trị thương mại

Nắm vững các nội dung quản trị thương mại: Chiến lược kinh doanh thương mại, 

quản trị hàng hóa và tồn kho

Nắm vững các kiến thức về quản trị vốn kinh doanh thương mại và quản trị chi phí 

kinh doanh thương mại

Nắm được các kiến thức về quản trị rủi ro trong kinh doanh thương mại

Có kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn hoạt động kinh doanh thương mại

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề và ra quyết định

2 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

7070301
ĐA phân tích kinh tế hoạt 

động kinh doanh DN

Củng cố kiến thức cơ bản về Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong doanh 

nghiệp.

Vận dụng lý thuyết vào phân tích thực tiễn sản xuất và tác nghiệp ở các doanh nghiệp.

Có kỹ năng làm việc nhóm

Có kỹ năng phát hiện vấn đề, giải quyết, đưa ra các quyết định và thuyết trình

Có kỹ năng viết đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.

1 HK 7
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070302 ĐA quản trị kinh doanh

Nhằm củng cố kiến thức đã học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, giải quyết những 

vấn đề cơ bản của Quản trị kinh doanh; đồng thời sinh viên biết làm các nghiệp vụ 

kinh tế; hoàn thành luận văn tốt nghiệp

1 HK 7
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070303 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành làm công 

tác định mức kinh tế kỹ thuật, một trong những chức năng quan trọng của quản lý 

kinh tế Nhà nước và quản trị sản xuất - kinh doanh ở doanh nghiệp.
2 HK 6 Thi viết Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070309 Đồ án tốt nghiệp
Giúp cho  sinh viên  biết vận dụng kiến thức kinh tế - công nghệ và giải quyết 1 số 

vấn đề kinh tế quan trọng trong doanh nghiệp. 
8 HK 8 Bảo vệ đồ án Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070310 Kinh tế công nghiệp

Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp và một số hoạt động  

của doanh nghiệp công nghiệp cũng như các yếu tố đầu vào cho quá trình hoạt động 

đó

3 HK 4 Thi viết Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070317
Phân tích kinh tế hoạt động 

kinh doanh

trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản lý thuyết và thực hành Phân tích kinh tế hoạt 

động kinh doanh trong doanh nghiệp 
3 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070319 Quản trị chiến lược 

Giúp cho sinh viên nắm được những nội dung cơ bản, một cách có hệ thống về quản 

trị chiến lược. Thông qua nội dung đó, sinh viên có khả năng phân tích được sự biến 

động của môi trường kinh doanh, hoạch định được chiến lược kinh doanh cho doanh 

nghiệp.

3 HK 6 Thi viết Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070323 Quản trị marketing

Trang bị cho sinh viên phát triển những kiến thức chuyên sâu về quản trị marketing 

sau khi đã được trang bị những kiến thức cơ bản ở môn học Marketing căn bản từ đó 

sẽ ứng dụng việc giải quyết tình huống, thảo luận nhóm và bài tập nhóm trên lớp 

cũng như nắm được mối quan hệ của quản trị marketing với các vấn đề quản trị khác 

trong doanh nghiệp.

2 HK 5
Thi viết và trắc 

nghiệm 
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070325 Quản trị nhân lực 

 Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống, những kỹ năng, kỹ sảo 

giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh về quản trị  nhân lực trong các doanh nghiệp 

tương ứng với 3 chức năng: Thu hút nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực và 

Duy trì nguồn nhân lực trong tổ chức cũng như nắm được mối quan  hệ của quản trị 

nhân lực với các vấn đề quản trị khác trong doanh nghiệp

3 HK 6
Thi viết và trắc 

nghiệm 
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh



7070328 Quản trị sản xuất

Nắm được những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất và tác nghiệp

Nắm vững các nội dung quản trị sản xuất: Dự đoán; thiết kế sản phẩm và công nghệ

Nắm vững các kiến thức về lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất; 

Định vị doanh nghiệp; Bố trí sản xuất;

Nắm được các kiến thức về hoạch định tổng hợp; hoạch định nhu cầu vật tư, quản trị 

hàng tồn kho dự trữ và điều độ sản xuất

Có kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất và tác nghiệp ở các doanh 

nghiệp 

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề và ra quyết định

Có kỹ năng vận dụng lý thuyết vào việc viết đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070332
Thực tập sản xuất (thực tập 

nghiệp vụ kinh tế)

Giúp sinh viên làm quen với công tác sản xuất- kinh doanh, nắm được quy trình sản 

xuất, kinh doanh các loại sản phẩm chủ yếu trong các doanh nghiệp. Nắm được tình 

hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Sinh 

viên có thể trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thực hành các nghiệp vụ kinh tế sau 

đó thu thập các số liệu cần thiết để làm đồ án môn học “Quản trị kinh doanh” và “ 

Phân tích kinh tế hoạt động  kinh doanh trong doanh nghiệp”.

2 HK 6
Báo cáo / Nghiệm 

thu đợt thực tập
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070334 Thực tập tốt nghiệp

Giúp sinh viên nắm bắt được thực tiễn các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh 

nghiệp, kỹ năng thực hành trong thực tế cũng như thu thập tài liệu cần thiết phục vụ 

cho viết đồ án tốt nghiệp.

2 HK 8
Báo cáo / Nghiệm 

thu đợt thực tập
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

7070205 Khởi nghiệp kinh doanh

Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quy trình khởi nghiệp kinh doanh 

và nội dung các bước trong quy trình khởi nghiệp kinh doanh

Có thể áp dụng các kiến thức đã học để khởi nghiệp kinh doanh

Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm

Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục nhà đầu tư, gọi vốn.

2 HK 6
Vấn đáp – thuyết 

trình theo nhóm 
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070304
Định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong DN dầu khí

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành làm công 

tác định mức kinh tế kỹ thuật, một trong những chức năng quan trọng của quản lý 

kinh tế Nhà nước và quản trị sản xuất - kinh doanh ở doanh nghiệp dầu khí.
2 HK 6 Thi viết Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070305
Đồ án phân tích kinh tế 

HĐKD DN Dầu khí

Củng cố kiến thức cơ bản về Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong doanh 

nghiệp

Vận dụng lý thuyết vào phân tích thực tiễn sản xuất và tác nghiệp ở các doanh nghiệp

Có kỹ năng làm việc nhóm

Có kỹ năng phát hiện vấn đề, giải quyết, đưa ra các quyết định và thuyết trình

Có kỹ năng viết đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp

1 HK 7
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070307
Đồ án Quản trị kinh doanh 

trong DN dầu khí

Nhằm củng cố kiến thức đã học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, giải quyết những 

vấn đề cơ bản của Quản trị kinh doanh; đồng thời sinh viên biết làm các nghiệp vụ 

kinh tế trong doanh nghiệp dầu khí; hoàn thành luận văn tốt nghiệp
1 HK 7

Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070309 Đồ án tốt nghiệp
Giúp cho  sinh viên  biết vận dụng kiến thức kinh tế - công nghệ và giải quyết 1 số 

vấn đề kinh tế quan trọng trong doanh nghiệp. 
8 HK 8 Bảo vệ đồ án Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí



7070311 Kinh tế dầu khí

Nắm được kiến thức chung  nhất về ngành dầu khí như:  vai trò; đặc trưng kinh tế kỹ 

thuật 

Nắm vững các kiến thức về vốn trong hoạt động dầu khí

Nắm vững các kiến thức về tiền lương trong hoạt động dầu khí

Nắm được các kiến thức về giá thành trong hoạt động dầu khí

Nắm được các kiến thức về rủi ro trong hoạt động dầu khí; đánh giá kinh tế mỏ dầu 

khí

Có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết để phân tích đánh giá  về hoạt động 

dầu khí trên thực tế

Có khả năng vận dụng kiến thức vào quản trị các doanh nghiệp liên quan tới dầu khí

Có khả năng vận dụng kiến thức giải quyết được những vấn đề liên quan tới kinh tế 

dầu khí.

Có kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070318
Phân tích kinh tế trong DN 

Dầu khí 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản lý thuyết và thực hành Phân tích kinh tế hoạt 

động kinh doanh trong doanh nghiệp dầu khí
3 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070320
Quản trị chiến lược trong DN 

dầu khí 

Giúp cho sinh viên nắm được những nội dung cơ bản, một cách có hệ thống về quản 

trị chiến lược trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Dầu khí nói riêng. 

Thông qua nội dung đó, sinh viên có khả năng phân tích được sự biến động của môi 

trường kinh doanh, hoạch định được chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp dầu 

khí.

3 HK 6 Thi viết Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070326
Quản trị nhân lực trong DN 

dầu khí

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống, những kỹ năng, kỹ sảo 

giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh về quản trị  nhân lực trong các doanh nghiệp 

tương ứng với 3 chức năng: Thu hút nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực và 

Duy trì nguồn nhân lực trong tổ chức cũng như nắm được mối quan  hệ của quản trị 

nhân lực với các vấn đề quản trị khác trong doanh nghiệp dầu khí

3 HK 6
Thi viết và trắc 

nghiệm 
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070329
Quản trị sản xuất trong DN 

Dầu khí

Nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất và tác nghiệp trong hoạt động khai 

thác dầu khí.

Nắm được các nội dung quản trị sản xuất trong doanh nghiệp dầu khí: Dự báo, lựa 

chọn công suất, định vị doanh nghiệp.

Nắm vững các kiến thức về: Hoạch định tổng hợp, tổ chức công tác thăm dò dầu khí.

Nắm được các kiến thưc về: Tổ chức công tác khoan, khai thác, vận chuyển, tàng trữ 

dầu khí, cung ứng dự trữ nguyên vật liệu

Có kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất và tác nghiệp ở các doanh 

nghiệp 

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề và ra quyết địn

Có kỹ năng vận dụng lý thuyết vào việc viết đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí



7070332
Thực tập sản xuất (thực tập 

nghiệp vụ kinh tế)

Giúp sinh viên làm quen với công tác sản xuất- kinh doanh, nắm được quy trình sản 

xuất, kinh doanh các loại sản phẩm chủ yếu trong các doanh nghiệp. Nắm được tình 

hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Sinh 

viên có thể trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thực hành các nghiệp vụ kinh tế sau 

đó thu thập các số liệu cần thiết để làm đồ án môn học “Quản trị kinh doanh” và “ 

Phân tích kinh tế hoạt động  kinh doanh trong doanh nghiệp”.

2 HK 6
Báo cáo / Nghiệm 

thu đợt thực tập
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070334 Thực tập tốt nghiệp

Giúp sinh viên nắm bắt được thực tiễn các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh 

nghiệp, kỹ năng thực hành trong thực tế cũng như thu thập tài liệu cần thiết phục vụ 

cho viết đồ án tốt nghiệp.

2 HK 8
Báo cáo / Nghiệm 

thu đợt thực tập
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

dầu khí

7070201

Định mức kinh tế kỹ thuật 

trong doanh nghiệp công 

nghiệp mỏ

Trang bị cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Mỏ những kiến thức lý 

thuyết và thực hành về công tác định mức kinh tế kỹ thuật như tác dụng mức, các 

phân hệ mức, phương pháp xây dựng mức và kiểm soát chất lượng mức kinh tế kỹ 

thuật trong các doanh nghiệp công nghiệp mỏ.

2 HK 5 Thi viết Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

7070202

Đồ án phân tích kinh tế hoạt 

động kinh doanh của doanh 

nghiệp công nghiệp mỏ

Rèn luyện kỹ năng phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 

công nghiệp, trong đó chuyên sâu về các doanh nghiệp công nghiệp mỏ. 1 HK 7 Thi vấn đáp Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

7070203
Đồ án quản trị sản xuất trong 

doanh nghiệp mỏ

Đồ án môn học nhằm củng cố hệ thống kiến thức cho Sinh viên chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh mỏ về các nội dung đã được học trong học phần “Quản trị sản xuất 

trong DN mỏ” từ đó, giúp sinh viên nắm vững về lý thuyết và hiểu rõ về thực tế sản 

xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp mỏ

1 HK 7 Thi vấn đáp Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ



7070204 Đồ án tốt nghiệp

Kiến thức cơ bản về tổ chức sản xuất tại các khâu công nghệ chủ yếu trong doanh 

nghiệp công nghiệp mỏ.

Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ các bộ phận (phòng ban, công trường, phân 

xưởng) trong doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác quản trị chi phí như phương pháp, phạm vi, công cụ giao khoán 

chi phí.

Hiểu biết về công tác quản trị nhân lực như chức năng tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, 

giám sát các vấn đề về nhân lực.

Hiểu biết về chức năng lập kế hoạch tại doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác đầu tư tại doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác thống kê, quản lý tài chính, kế toán trong doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác quản lý vật tư trong doanh nghiệp.

Kỹ năng làm việc nhóm, ngoại ngữ, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, sử dụng phần 

mềm Microsoft Office và phần mềm kế toán, lập dự toán trong công tác quản trị 

doanh nghiệp

Kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ, phân chia công việc các bộ phận 

trong doanh nghiệp

Kỹ năng tư duy phân tích và ra quyết định về các vấn đề liên quan đến công tác quản 

trị doanh nghiệp.

Kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản trị doanh 

nghiệp

Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để đề xuất phương án tối ưu góp phần nâng 

cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, chi phí, chiến lược, đầu tư, tài chính, kế 

toán trong các doanh nghiệp.

Kỹ năng tổng kết và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế sản xuất để giải 

quyết một số nhiệm vụ nhất định, phù hợp với mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản 

trị Kinh doanh Mỏ.

8 HK 8
Báo cáo nghiệm 

thu kết quả
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

7070205 Khởi nghiệp kinh doanh

Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quy trình khởi nghiệp kinh doanh 

và nội dung các bước trong quy trình khởi nghiệp kinh doanh

Có thể áp dụng các kiến thức đã học để khởi nghiệp kinh doanh

Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm

Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục nhà đầu tư, gọi vốn.

2 HK 6
Vấn đáp – thuyết 

trình theo nhóm 
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

7070206 Kinh tế công nghiệp mỏ

Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp mỏ và một số hoạt 

động quản lý Nhà nước đối với công nghiệp mỏ cũng như quản lý doanh nghiệp mỏ 3 HK 4 Thi viết Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ



7070208

Phân tích kinh tế hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp 

công nghiệp mỏ

Kiến thức về cơ sở lý luận của phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong các 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;

Kiến thức về tổ chức công tác phân tích kinh tế trong hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;

Kiến thức về các mặt hoạt động và phân tích kinh tế các mặt hoạt động kinh doanh 

trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ.

Kỹ năng thu thập và kiểm tra tài liệu phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;

Kỹ năng thiết kế sơ đồ, bảng biểu phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;

Kỹ năng lựa chọn phương pháp phân tích kinh tế phù hợp với các tình huống phân 

tích cụ thể trong kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và 

doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;

Kỹ năng sử dụng word, excel trong phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;

Kỹ năng tư duy, phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề;

Kỹ năng viết báo cáo phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 

nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình.

3 HK 7 Thi viết Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

7070212
Quản trị chiến lược trong 

doanh nghiệp mỏ

Hiểu biết về chiến lược kinh doanh và vai trò của quản trị chiến lược đối với sự phát 

triển của doanh nghiệp

Hiểu biết về ý nghĩa sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức 

Hiểu biết về môi trường kinh doanh.

Hiểu biết cơ chế tác động các nhân tố bên trong đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp

Hiểu biết về các chiến lược kinh doanh 

Xây dựng và quyết định chiến lược cụ thể cho doanh nghiệp 

Nắm rõ cách thức triển khai một chiến lược kinh doanh

Hiểu biết về cách thức đánh giá và thực hiện hiệu chỉnhmột chiến lược kinh doanh.

Nắm được quy trình và các bước để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế 

hoạch cung ứng vật tư; kế hoạch lao động, tiền lương  và kế hoạch giá thành.

Hình thành kỹ năng phân tích tổng hợp  về các vấn đề kinh tế diễn ra bên trong hay 

bên ngoài doanh nghiệp.

Đánh giá được mức độ hấp dẫn hay rủi ro từ môi trường kinh doanh.

Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Biết vận dụng lý thuyết trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh 

nghiệp

Sử dụng các công cụ để phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh. 

Xem xét mối quan hệ giữa các bộ phận trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh.

Biết cách lập kế hoạch cho các doanh nghiệp đang hoạt động.

Kỹ năng làm việc nhóm

Thuyết trình và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. 

3 HK 6
Thi viết,trắc 

nghiệm 
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ



7070217
Quản trị nhân lực trong doanh 

nghiệp mỏ

Trang bị cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Mỏ những kiến thức lý 

thuyết và thực hành về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp công nghiệp 

mỏ như đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ ảnh hưởng 

tới công tác quản trị nhân lực, tổ chức quá trình lao động, phân tích và đánh giá thực 

hiện công việc, tổ chức trả lương, động lực lao động và quan hệ lao động trong các 

doanh nghiệp công nghiệp mỏ.

3 HK 6 Thi viết Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

7070219
Quản trị sản xuất trong doanh 

nghiệp mỏ

Học phần quản trị sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ cung cấp các kiến 

thức quản trị chuyên ngành để thực hiện hoạt động quản trị doanh nghiệp công 

nghiệp mỏ. Các kiến thức này bao gồm: cơ sở của quản trị sản xuất trong doanh 

nghiệp công nghiệp mỏ;  Quản trị cung cấp và dự trữ vật tư kỹ thuật; Quản trị các 

quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ; Tổ chức bảo dưỡng 

thiết bị trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

7070223 Thực tập nghiệp vụ kinh tế

Kiến thức cơ bản về tổ chức sản xuất tại các khâu công nghệ chủ yếu trong doanh 

nghiệp công nghiệp mỏ.

Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ các bộ phận (phòng ban, công trường, phân 

xưởng) trong doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác quản trị chi phí như phương pháp, phạm vi, công cụ giao khoán 

chi phí.

Hiểu biết về công tác quản trị nhân lực như chức năng tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, 

giám sát các vấn đề về nhân lực.

Hiểu biết về chức năng lập kế hoạch tại doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác đầu tư tại doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác thống kê, quản lý tài chính, kế toán trong doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác quản lý vật tư trong doanh nghiệp.

2 HK 6
Nghiệm thu thực 

tập
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ



7070224 Thực tập tốt nghiệp

Kiến thức cơ bản về tổ chức sản xuất tại các khâu công nghệ chủ yếu trong doanh 

nghiệp công nghiệp mỏ.

Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ các bộ phận (phòng ban, công trường, phân 

xưởng) trong doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác quản trị chi phí như phương pháp, phạm vi, công cụ giao khoán 

chi phí.

Hiểu biết về công tác quản trị nhân lực như chức năng tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, 

giám sát các vấn đề về nhân lực.

Hiểu biết về chức năng lập kế hoạch tại doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác đầu tư tại doanh nghiệp.

Hiểu biết về công tác thống kê, quản lý tài chính, kế toán trong doanh nghiệp.Hiểu 

biết về công tác quản lý vật tư trong doanh nghiệp.

Kỹ năng làm việc nhóm, ngoại ngữ, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, sử dụng phần 

mềm Microsoft Office và phần mềm kế toán, lập dự toán trong công tác quản trị 

doanh nghiệp.

Kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ, phân chia công việc các bộ phận 

trong doanh nghiệp.

Kỹ năng tư duy phân tích và ra quyết định về các vấn đề liên quan đến công tác quản 

trị doanh nghiệp.

Kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản trị doanh 

nghiệp.

Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để đề xuất phương án tối ưu góp phần nâng 

cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, chi phí, chiến lược, đầu tư, tài chính, kế 

toán trong các doanh nghiệp.

Kỹ năng tổng kết và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế sản xuất để giải 

quyết một số nhiệm vụ nhất định, phù hợp với mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản 

trị Kinh doanh Mỏ.

2 HK 8
Nghiệm thu thực 

tập
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

B1 Tự chọn B
0

6 HK 7 0 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

C1 Tự chọn C
0

6 HK 7 0 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh mỏ

7010114 Toán cao cấp 1

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về đại số tuyến tính và giải tích. Hướng dẫn 

sinh viên giải các dạng bài tập. Giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính và 

giải tích.

3 HK 1 Thi viết Kế toán

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kế toán



7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Kế toán

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 1 Thi viết Kế toán

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kế toán

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kế toán

7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kế toán



7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kế toán

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kế toán

7010701 Giáo dục thể chất 1 0 1 HK 1 0 Kế toán

7070102 Kinh tế lượng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích định lượng các hiện 

tượng kinh tế, phương pháp kiểm định sự phù hợp và độ tin cậy của các giả thuyết 

kinh tế trong quá trình hoạch định chính sách vĩ mô của Chính phủ và các quyết định 

tác nghiệp của doanh nghiệp.

3 HK 3 Thi viết Kế toán

7070104 Kinh tế vi mô

Kiến thức chung về kinh tế học và kinh tế học vi mô

Kiến thức về cung, cầu hàng hóa dịch vụ và yếu tố sản xuất

Kiến thức về hành vi người tiêu dùng

Kiến thức về hành vi của doanh nghiệp

Kiến thức về điều tiết của Chính phủ đối với nền kinh tế

Kỹ năng cập nhật, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế vi 

mô của các thành viên kinh tế: Hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ, trên cơ sở 

đó có thể vận dụng giải quyết các bài tập tình huống về lựa chọn kinh tế tối ưu.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thuyết trình.

3 HK 3 Thi trắc nghiệm Kế toán

7070105 Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh 

nghiệp Mỏ; Quản trị doanh nghiệp Dầu khí; Quản trị kinh doanh  những kiến thức cơ 

bản về  kinh tế học, các nguyên lý vận động của nền kinh tế cũng như của từng tế bào 

của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm được phương pháp luận của các chính 

sách kinh tế vĩ mô cơ bản, những tác động của Chính phủ trong nền kinh tế hỗn hợp. 

Nắm vững cơ sở lí luận hình thành các chính sách tài khóa, chính sách tiền  tệ và sự 

phối hợp đồng bộ giữa các cặp chính sách.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm   
Kế toán



7070107 Luật Kinh tế

Học phần Luật Kinh tế cung cấp cho người học các vấn đề lý luận cơ bản của Luật 

Kinh tế như: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu...; cung cấp 

cho người học các kiến thức về các loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

Việt Nam như: Khái niệm, cơ cấu tổ chức quản lý và đặc điểm pháp lý...; cung cấp 

cho người học các kiến thức về hợp đồng như: Khái niệm, nội dung, hình thức và 

trách nhiệm pháp lý trong quan hệ hợp đồng...; cung cấp cho người học các kiến thức 

về pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh như: các phương thức giải quyết 

tranh chấp và thủ tục giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh; cung cấp 

cho người học các kiến thức về pháp luật phá sản doanh nghiệp như: các chủ thể có 

quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền mở thủ tục phá sản; trình 

tự tuyên bố phá sản doanh nghiệp...

2 HK 4 Thi vấn đáp Kế toán

7070109 Nguyên lý thống kê

Trang bị cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp những kiến thức cơ bản 

về phương pháp thu thập và xử lý số liệu thống kê về các hiện tượng kinh tế xã hội 

nói chung và hiện tượng kinh tế nói riêng và sự vận dụng nó trong hoạt động kinh tế 

của doanh nghiệp. Rèn luyện tư duy khoa học mang tính định lượng làm nền tảng 

cho việc nghiên cứu khoa học

2 HK 4 Thi viết Kế toán

7070115 Tin học ứng dụng trong kinh tế

Học phần này trang bị cho sinh viên các chuyên ngành; Quản trị doanh nghiệp Mỏ; 

Quản trị doanh nghiệp Dầu khí; Quản trị kinh doanh các kỹ thuật tính toán căn bản 

và chuyên sâu trên máy tính dựa vào phần mềm Microsoft Excel như : Một số thao 

tác cơ bản về tạo lập và sửa chữa bảng tính, Phân tích dữ liệu, Quản lý cơ sở dữ liệu, 

Vẽ biểu đồ…và áp dụng vào phân tích, tính toán các số liệu kinh tế trong các bài tập 

tình huống và trong thực tế công việc sau này.

3 HK 7 Thi viết Kế toán

7070207 Marketing căn bản

Môn học giúp sinh viên nắm bắt và hiểu được các kiến thức cơ bản của học thuyết 

Marketing hiện đại đồng thời có thể vận dụng kiến thức đó một cách linh hoạt vào 

thực tế hoạt động marketing của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.
3 HK 4 Thi viết Kế toán

7070215 Quản trị học

Nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống, những kỹ năng 

về quản trị  trong các tổ chức tương ứng với tiến trình quản trị gồm: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo và kiểm tra. Đồng thời giải quyết được những vấn đề và đưa ra quyết 

định trong quản trị tổ chức

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm
Kế toán

7070317
Phân tích kinh tế hoạt động 

kinh doanh

trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản lý thuyết và thực hành Phân tích kinh tế hoạt 

động kinh doanh trong doanh nghiệp 
3 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kế toán Kế toán

7070402 Đồ án kế toán quản trị

Hoàn thiện các kiến thức cơ bản của kế toán quản trị

Nắm được kiến thức về kế toán quản trị cho việc ra quyết định

Có kỹ năng tổng hợp lý thuyết và vận dụng vào các tình huống thực tế.

Phân tích biến động chi phí, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để giúp các nhà quản trị 

ra quyết định

Xây dựng, lựa chọn các phương án kinh doanh phục vụ cho việc ra quyết định của 

các nhà quản trị.

1 HK 6
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Kế toán Kế toán



7070403 Đồ án kế toán tài chính 2

Hoàn thiện kiến thức cơ bản cho sinh viên về tổ chức kế toán, theo dõi tình hình biến 

động của các đối tượng đầu vào, đầu ra theo từng phần hành kế toán trong doanh 

nghiệp

Có kỹ năng tổ chức công tác kế toán theo từng phần hành kế toán

Có kỹ năng tổng hợp lý thuyết và vận dụng vào các tình huống thực tế

1 HK 7
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Kế toán Kế toán

7070404 Đồ án nguyên lý kế toán

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết hạch toán kế 

toán như: Khái niệm về hạch toán kế toán, đối tượng của kế toán, các phương pháp 

kế toán và cách thức tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
1 HK 5

Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Kế toán Kế toán

7070405 Đồ án tốt nghiệp

Vận dụng tốt lý thuyết đã học vào thực tế

Có kiến thức vững vàng về một phần hành kế toán nhất định

Có kiến thức tổng hợp về quản trị và kế toán

. Có khả năng tổng hợp kiến thức

. Có thể phân tích, đánh giá thựa trạng về hoạt động của doanh nghiệp phục vụ cho 

việc ra quyết định quản lý

Có kỹ năng thực hiện tốt một phần hành kế toán cụ thể đáp ứng theo yêu cầu quản lý 

trong thực tế.

Đáp ứng tốt công việc về thống kê, kế toán trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

8 HK 8
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Kế toán Kế toán

7070401 Đồ án kế toán công

Giúp sinh viên hoàn thiện các kiến thức cơ bản của môn học kế toán hành chính sự 

nghiệp, vận dụng trong điều kiện đơn vị cụ thể với chuyên đề đã lựa chọn nghiên cứu 1 HK 7
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Kế toán Tài chính công

7070406 Đồ án tốt nghiệp

Vận dụng tốt lý thuyết đã học vào thực tế của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

công (có thể là đơn vị hành chính sự nghiệp, hoặc đơn vị NSNN, Kho bạc,…) đã lựa 

chọn thực tập tốt nghiệp.

Có kiến thức vững vàng về một phần hành kế toán cụ thể trong đơn vị thực tập

Có kiến thức tổng hợp về quản trị và kế toán

Có khả năng tổng hợp kiến thức

Phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động của đơn vị phục vụ cho việc ra quyết 

định quản lý

Có kỹ năng thực hiện tốt một phần hành kế toán cụ thể đáp ứng theo yêu cầu quản lý 

trong thực tế.

Đáp ứng tốt công việc về thống kê, kế toán trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

Kỹ năng chuẩn bị báo cáo và thuyết trình kết quả thực hiện

8 HK 8
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Kế toán Tài chính công



7070409 Kế toán đơn vị công trên máy

Nắm được những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và hệ thống thông tin kế 

toán

Nắm vững được hệ thống công nghệ thông tin trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Nắm vững được cơ sở lý thuyết và thực hành các phân hệ làm việc của phần mềm kế 

toán Mimosa.Net 2015

Có kỹ năng hệ thống hóa, phân loại chứng từ kế toán ban đầu

Biết vận dụng lý thuyết về công nghệ thông tin áp dụng vào công tác kế toán nói 

chung và phần mềm kế toán máy Mimosa.Net 2015 nói riêng 

Biết vận dụng lý thuyết các phân hệ của phần mềm Mimosa.Net 2015 vào thực hành 

trên máy vi tính từ nhập số liệu ban đầu đến kết xuất thông tin đầu ra

Có kỹ năng vận dụng các hệ thống lý thuyết và làm việc theo nhóm để xây dựng lựa 

chọn các quyết định phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh

2 HK 7
Thi viết/thi trên 

máy 
Kế toán Tài chính công

7070411 Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là học phần kiến thức nằm trong chương trình chung 

ngành kế toán tài chính công, học phần đề cập đến những kiến thức kế toán cơ bản 

gắn với đặc trưng của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Nội dung học phần cung cấp 

những kiến thức cơ bản: Khái quát về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành 

chính sự nghiệp; Nguyên tắc, nhiệm vụ, phương pháp hạch toán từng phần hành kế 

toán cụ thể ở các đơn vị hành chính sự nghiệp; Phương pháp lập, đọc các báo cáo tài 

chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp.

4 HK 6
Thi viết/Trắc 

nghiệm
Kế toán Tài chính công

7070414 Kế toán ngân sách nhà nước 0 3 HK 7 0 Kế toán Tài chính công

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 1

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật khai thác

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác



7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật khai thác

7010402 Hình họa và vẽ kỹ thuật

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật 

xây dựng của Việt Nam(TCVN) và Thế giới. Hướng dẫn cho sinh viên cách đọc hiểu 

và vẽ được Bản vẽ kỹ thuật xây dựng theo các Tiêu chuẩn Việt Nam. Giúp sinh viên 

có thể vẽ được các bản vẽ trực quan như các bản vẽ hình chiếu trục đo...

2 HK 2 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7010504 Cơ lý thuyết

Sinh viên nắm vững những kiến thức về tĩnh học, động học và có thể ứng dụng để 

giải bài toán cơ học và biết cách phân tích từ các hiện tượng thực tế đưa về bài toán 

cơ học.

2 HK 2 Thi viết/ vấn đáp Kỹ thuật khai thác

7030502 Sức bền vật liệu

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực cơ học vật rắn biến 

dạng để từ đó có thể nghiên cứu tính toán thiết kế ra các chi tiết, kết cấu có dạng 

thanh chịu lực đảm bảo được yêu cầu làm việc thực tế.

2 HK 3 0 Kỹ thuật khai thác

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác



7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7030103
Các quá trình sản xuất trên mỏ 

lộ thiên

Trang bị cho sinh viên chuyên ngành khai thác mỏ kiến thức về hoạt động tổ chức 

sản xuất trong trong  các khâu sản xuất trên mỏ lộ thiên.
3 HK 4 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030106 Đồ án Thiết kế mỏ lộ thiên
Thiết kế được 1 mỏ lộ thiên cụ thể cho kỹ sư ngành Khai thác mỏ nói chung và 

ngành Khai thác mỏ lộ thiên nói riêng
1 HK 6 Bảo vệ Kỹ thuật khai thác

7030108 Khai thác bằng sức nước

Trang bị cho sinh viên đại học chuyên ngành Khai thác lộ thiên, ngành Kỹ thuật mỏ 

những kiến thức cơ bản về khai thác lộ thiên bằng sức nước, tính toán thiết kế được 

công nghệ khai thác bằng sức nước. Tính toán công nghệ khai thác sức nước theo lý 

thuyết cũng như các vấn để thiết kế khai thác ngoài thực tế. 

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác



7030109 Khai thác quặng lộ thiên

Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về quặng, về tổn thất và làm bẩn 

quặng, xác định tỷ lệ tổn thất và làm bẩn quặng đối với các sơ đồ công nghệ khác 

nhau, công tác khoan nổ mìn và xúc bốc quặng, công tác địa chất và trắc địa phục vụ 

khai thác mỏ quặng, điều khiển chất lượng quặng sau khai thác.

2 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7030110 Khai thác vật liệu xây dựng

Người học hiểu được những kiến thức cơ bản về khai thác một mỏ vật liệu xây dựng. 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể thiết kế một mỏ vật liệu xây dựng 

hoặc trực tiếp quản lý điều hành một mỏ vật liệu xây dựng.

2 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7030112
Nhập môn kỹ thuật khai thác 

lộ thiên

- Tạo môi trường thực hành và điều kiện học trải nghiệm  để sinh viên  nhận thức sâu   

  hơn về đặc điểm của ngành nghề và yêu cầu công việc sau này, tự khám phá kiến 

thức thông qua thực hành, đồng thời rèn luyện một số kỹ năng tay nghề tối thiểu;

 - Giúp sinh viên nhận thức rõ sự cần thiết và mối liên hệ giữa các môn toán, khoa 

học cơ bản và các môn kỹ  thuật, từ đó tạo cho sinh viên hứng thú học tập các môn 

toán và khoa học cơ bản;

 - Giúp sinh viên bước đầu học phương pháp giải quyết bài toán thực tiễn, phát triển 

kỹ năng chuyên nghiệp và kỹ năng xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên học phương 

pháp lập nhóm và làm việc theo nhóm;

 - Giúp sinh viên có được sự say mê cùng sự tự tin cần thiết trong học tập và trong 

con đường nghề nghiệp sau này.

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7030114 Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan-nổ mìn + BTL

Sinh viên nắm được cơ sở lý thuyết và biết vận dụng để tính toán thiết kế về khoan 

nổ đảm bảo kỹ thuật và an toàn. Bước đầu giúp sinh viên đi sâu nghiên cứu về lĩnh 

vực sử dụng năng lượng nổ chất nổ trong công nghiệp.

4 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7030117 Thiết kế mỏ lộ thiên
Trang bị những kiến thức cơ bản về thiết kế mỏ cho kỹ sư ngành Khai thác mỏ nói 

chung và Khai thác mỏ lộ thiên nói riêng.
4 HK 6 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030118 Thoát nước mỏ
Trang bị những kiến thức cơ bản về thoát nước mỏ, về tính toán lượng nước chảy vào 

mỏ, về các loại thiết bị tiêu nước và các sơ đồ tháo khô mỏ.
2 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

7030207
Công nghệ khai thác than hầm 

lò

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành khai thác mỏ hiểu biết về công nghệ 

khai thác nói chung với các nguyên lý chính khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào công 

tác khai thác khoáng sản có ích. Các kiến thức về các loại hình công nghệ trong khai 

thác than hầm lò với đầy đủ các công tác của một chu kỳ sản xuất lò chợ và khả năng 

tổ chức sản xuất lò chợ, thông qua việc thành lập biều đồ tổ chức sản xuất cụ thể cho 

từng phương án công nghệ.

3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030209 Điều khiển áp lực mỏ
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về áp lực mỏ, lựa chọn vì chống lò 

chợ và phương pháp điều khiển áp lực mỏ.
2 HK 5 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030210 Đồ án thiết kế mỏ hầm lò

Học phần trang bị cho học viên các kiến thức về: Quá trình thiết kế mỏ, tính toán, lựa 

chọn các tham số hợp lý để thiết kế cho một mỏ có điều kiện cụ thể. Người học phải 

vẽ, đọc các bản vẽ thiết kế mỏ theo các loại hình mỏ khác nhau.
1 HK 6 Nghiệm thu đồ án Kỹ thuật khai thác

7030211 Khai thác quặng hầm lò

Trang bị cho sinh viên chuyên ngành khai thác mỏ những kiến thức cơ bản về các 

phương pháp mở vỉa, công nghệ khai thác quặng, các hệ thống khai thác, quản lý 

khoáng sàng quặng.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030213
Mở vỉa và khai thác than hầm 

lò

Trang bị cho sinh viên chuyên ngành khai thác mỏ những kiến thức về các phương 

pháp mở vỉa và chuẩn bị cho các khoáng sàng dạng vỉa và các hệ thống khai thác 

trong mỏ hầm lò.

3 HK 4 Thi viết Kỹ thuật khai thác



7030214
Nhập môn kỹ thuật khai thác 

hầm lò

- Giúp sinh viên ngành Khai thác mỏ có những thông tin và kiến thức cơ bản trong 

lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò ở Việt Nam và trên Thế giới. Nắm bắt và hiểu biết về 

vai trò của ngành khai thác mỏ đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội và vị trí 

của người cán bộ kỹ thuật mỏ.

 - Tạo môi trường thực hành và điều kiện học trải nghiệm  để sinh viên  nhận thức 

sâu hơn về đặc điểm của ngành nghề khai thác mỏ hầm lò và yêu cầu công việc sau 

này, tự khám phá kiến thức thông qua thực hành, đồng thời rèn luyện một số kỹ năng 

tay nghề tối thiểu;

 - Giúp sinh viên nhận thức rõ sự cần thiết và mối liên hệ giữa các môn toán, khoa 

học cơ bản và các môn kỹ  thuật, từ đó tạo cho sinh viên hứng thú học tập các môn 

toán và khoa học cơ bản.

 - Giúp sinh viên ngành Khai thác mỏ bước đầu học phương pháp giải quyết bài toán 

thực tiễn, phát triển kỹ năng chuyên nghiệp và kỹ năng xã hội, tạo điều kiện cho sinh 

viên học phương pháp lập nhóm và làm việc theo nhóm.

 -  Giúp sinh viên có được sự say mê cùng sự tự tin cần thiết trong học tập và trong 

con đường nghề nghiệp sau này.

2 HK 4 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030215 Phương pháp khai thác hầm lò đặc biệt

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức mở rộng để có thể giải quyết các vấn đề 

của thực tế sản xuất mỏ hầm lò, đặc biệt là khi khai thác xuống sâu. Ngoài ra, học 

phần còn trang bị kiến thức cho sinh viên về hai phương pháp khai thác phi truyền 

thống là khai thác hầm lò bằng sức nước và khai thác theo phương pháp than hóa khí 

ngầm. Đây là hai phương pháp tiên tiến trong khai thác mỏ hầm lò.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030217 Thiết kế mỏ hầm lò

Học phần trang bị cho học viên các kiến thức về: Quá trình thiết kế mỏ, tính toán, lựa 

chọn các tham số hợp lý để thiết kế mỏ hiện đại. Người học phải vẽ, đọc các bản vẽ 

thiết kế mỏ theo các loại hình mỏ khác nhau.

3 HK 6 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030218 Thông gió mỏ + BTL
Cung cấp kiến thức về thành phần không khí mỏ, hệ thống thông gió mỏ và thiết kế 

thông gió khi đào lò cũng như thông gió chung cho mỏ.
4 HK 5 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030405 Cơ sở tuyển khoáng

Trang bị cho sinh viên trường Đại học Mỏ Địa chất những kiến thức cơ bản về các 

quá trình tuyển khoáng nhằm nâng cao chất lượng khoáng sản sau khai thác cũng 

như cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị phổ biến thực hiện các quá trình 

đó. Giới thiệu cho sinh viên các chỉ tiêu đánh giá quá trình tuyển và các bài toán cơ 

bản tính toán các chỉ tiêu này.

2 HK 4 Trắc nghiệm Kỹ thuật khai thác

7040210 Địa chất mỏ

Cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật Địa chất, kỹ thuật Mỏ, kỹ thuật Dầu khí 

những kiến thức cơ bản về công tác địa chất mỏ trong xây dựng xí nghiệp khai thác 

và trong khai thác mỏ, trên cơ sở đó đảm bảo cho việc khai thác và chế biến khoáng 

sản đạt hiệu quả kinh tế. 

2 HK 3 Thi viết Kỹ thuật khai thác

7030113 Ổn định bờ mỏ và sườn dốc
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, những vấn đề liên quan đến hiện 

tượng trượt lở nói chung và trượt lở trên mỏ lộ thiên nói riêng.
2 HK 6 Thi viết Kỹ thuật khai thác

Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7030204 Chống giữ mỏ hầm lò

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về áp lực mỏ và các loại vì chống trong 

mỏ hầm lò, lựa chọn và xác lập được hộ chiếu chống giữ và phương pháp điều khiển 

áp lực mỏ trong khai thác mỏ hâm lò.

2 HK 6 Thi viết Kỹ thuật khai thác
Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7030101
An toàn và vệ sinh lao động 

trong khai thác lộ thiên

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về an toàn và vệ 

sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. Kết thúc môn học sinh 

viên có thể làm tốt công tác an toàn và vệ sinh lao động trong lĩnh vực khai thác mỏ 

lộ thiên nói riêng và ngành mỏ nói chung.

2 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật khai thác

Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)



7030111
Kỹ thuật môi trường mỏ lộ 

thiên

Sinh viên nắm được bản chất các vấn đề cơ bản về môi trường, các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường do quá trình khai thác mỏ bằng phương pháp lộ thiên. Từ đó đánh 

giá được quá trình ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác lộ thiên và đề ra 

được các giải pháp kỹ thuật công nghê, quản lý để hạn chế những tác động đến môi 

trường và bảo vệ môi trường xung quanh trong suốt quá trình hoạt động khai thác mỏ

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật khai thác
Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7030201
An toàn vệ sinh lao động trong 

khai thác hầm lò

Đào tạo trình độ kiến thức cơ bản về công tác: Bảo hộ lao động; Kỹ thuật an toàn và 

vệ sinh công nghiệp; Phòng chống sự cố trong mỏ hầm lò, nhằm đảm bảo an toàn sức 

cho người lao động cũng như hạn chế tai nạn lao động trong ngành công nghiệp mỏ.
2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật khai thác

Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7030212 Kỹ thuật môi trường mỏ hầm lò

Trang bị cho sinh viên chuyên ngành khai thác mỏ những hiểu biết cơ bản về tài 

nguyên và môi trường, các tác động môi trường của khai thác mỏ, các phương pháp 

kỹ thuật đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư khai thác mỏ hầm lò và công 

cụ quản lý môi trường.

2 HK 7 Thi viết Kỹ thuật khai thác
Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7030119 Thực tập tốt nghiệp (lộ thiên)

Mục tiêu của đợt thực tập là để cho sinh viên năm cuối có thể hiểu biết và nắm được 

các công việc hoạt động trên mỏ Khai thác lộ thiên để có thể quản lý các khâu công 

nghệ khai thác mỏ và có trách nhiệm cho việc quản lý kinh tế và hiệu quả hoạt động 

khai thác của mỏ. Qua đợt thực tập sinh viên nắm được những công việc của một kỹ 

sư ngành khai thác mỏ lộ thiên như: lập kế hoạch khai thác mỏ; lập các hộ chiếu 

khoan nổ mìn, xúc bốc, vận tải, thải đá; chỉ huy sản xuất, điều hành công tác mỏ, giải 

quyết những sự cố kỹ thuật và biện pháp khắc phục trong quá trình điều hành sản 

xuất; nắm được chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật sản xuất, địa 

chất, kế hoạch, cơ điện, trắc địa, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS),..

2 HK 7 Báo cáo Kỹ thuật khai thác
Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7030107 Đồ án tốt nghiệp (lộ thiên)

Đồ án tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng để hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư 

khai thác mỏ lộ thiên tại trường đại học Mỏ - Địa chất. Sau khi sinh viên hoàn thành 

nhiệm vụ học tập về lý thuyết, nắm bắt được những thành tựu mới của khoa học công 

nghệ, khoa học kỹ thuật mỏ và những kinh nghiệm thực tế ở cơ sở sản xuất sẽ được 

giao viết đồ án tốt nghiệp. Việc viết đồ án tốt nghiệp nhằm nâng cao trình độ cho 

sinh viên về lý thuyết, về tính thực tiễn và tính khoa học chuyên ngành, đáp ứng 

được yêu cầu công việc của người kỹ sư sau khi ra trường.

8 HK 8 Bảo vệ Kỹ thuật khai thác
Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7030222 Thực tập tốt nghiệp (Hầm lò)

Làm quen với công tác chuyên môn ngoài thực tế, củng cố, mở rộng kiến thức đã 

học, rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò, thu thập 

các tài liệu chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp

2 HK 7
Bảo vệ báo cáo 

thực tập
Kỹ thuật khai thác

Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7030223 Đồ án tốt nghiệp (Hầm lò)

Củng cố, mở rộng, tổng hợp và nâng cao kiến thức thu được trong khóa học, đặc biệt 

là về chuyên môn Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò cho sinh viên, kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên trước khi ra trường. 8 HK 8

Đánh giá thực 

hiện đồ án và chất 

lượng viết báo cáo 

đồ án tốt nghiệp

Kỹ thuật khai thác
Khai thác mỏ (Hầm lò/ 

Lộ thiên)

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng



7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Tuyển khoảng

7010308 Hóa phân tích phần 1+ TN

Hiểu biết cơ bản về các cân bằng hóa học xảy ra trong dung dịch (cơ sở lý thuyết của 

các phương pháp phân tích hóa học), nhằm cung cấp kiến thức cho việc học tập các 

học phần hóa tiếp theo như: Hóa học Phân tích phần 2, Hóa Môi trường, .... Vận 

dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành thí nghiệm và phân tích mẫu thực.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7010306 Hoá học vô cơ phần 1 + TN

Nắm vững quy luật biến đổi tính chất các đơn chất và hợp chất các nguyên tố s, p và 

một số nguyên tố d điển hình. Nắm vững các tính chất cơ bản, phương pháp điều 

chế, trạng thái thiên nhiên và ứng dụng của các nguyên tố trên và các hợp chất của 

chúng.

Vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành. Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, 

tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Phân tích, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên 

ngành: Lọc hóa dầu, Địa chất, Tuyển khoáng, Môi trường,... 

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 1

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Tuyển khoảng

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng



7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 2 Thi viết Tuyển khoảng

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 3 Thi viết Tuyển khoảng

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng



7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7030401
An toàn và vệ sinh lao động 

trong xưởng tuyển khoáng

Nắm vững những khái niệm chung về an toàn và vệ sinh lao động; Hiểu rõ tai nạn 

lao động, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;cơ sở pháp lý về an toàn vệ sinh lao 

động trong xưởng tuyển khoáng; Nắm vững tổ chức an toàn trong xưởng tuyển 

khoáng; kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng; Nắm rõ các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xưởng tuyển khoáng. Xây dựng được 

thói quen suy nghĩ và hành động an toàn, xây dựng văn hóa an toàn,Tư duy logic, 

phân tích và đánh giá sự sự kiện và lựa chọn biện pháp xử lý tối ưu, Khả năng phát 

hiện và giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, lập kế hoạch, tìm kiếm và thu nhận tài 

nguyên,  làm việc theo nhóm: phân công, bố trí, phối hợp triển khai công, thuyết 

trình, tranh luận, bảo vệ luận điểm của mình.

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7010502 Cơ học kỹ thuật

Khảo sát tĩnh học và động học vật rắn. Xét điều kiện cân bằng của vật rắn, hệ lực 

phẳng. Khảo sát động học vật rắn, hợp chuyển động điểm, chuyển động song phẳng. 2 HK 2 Thi viết/ vấn đáp Tuyển khoảng

7030404

Cở sở luyện kim

Trong học phần này sinh viên sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết về các phương 

pháp và công nghệ luyện các kim loại từ quặng. Đặc biệt được hiểu biết về yêu cầu 

chất lượng cũng như cách thức xử lý nguyên liệu đầu vào cho luyện kim. Ngoài ra 

còn đề cập đến công nghệ luyện một số kim loại trong các nhà máy hiện có của Việt 

Nam.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng



7030406 Đập - nghiền - sàng - phân cấp 

Nắm vững các khái niệm cơ bản về quá trình tuyển khoáng sản rắn, phân tích được 

tầm quan trọng của khâu công nghệ chuẩn bị khoáng sản trong nhà máy tuyển 

khoáng. các phương pháp xác định thành phần độ hạt của khoáng sản và cách biểu 

diễn đường đặc tính độ hạtcủa khoáng sản. Cũng như mục đích của việc xác định 

thành phần độ hạt của khoáng sản và đường đặc tính mẫu của sản phẩm đập, các kiến 

thức cơ bản về quá trình và thiết bị sàng; các kiến thức cơ bản về quá trình và thiết bị 

đập; các kiến thức cơ bản về quá trình và thiết bị nghiền; Nắm vững các kiến thức cơ 

bản về chế độ công nghệ làm việc của máy nghiền bi. Phân tích lựa chọn phương 

pháp tuyển cho từng đối tượng quặng, lựa chọn độ hạt hợp lý cho quá trình tuyển để 

thành lập sơ đồ công nghệ cho khâu chuẩn bị khoáng sản.Các cách biểu diễn thành 

phần độ hạt của khoáng sản, cách xác định thu hoạch của cấp hạt bất kỳ, các phương 

pháp cộng đường đặc tính độ hạt, thành lập đường đặc tính mẫu của sản phẩm đập. 

Tính toán và lựa chọn loại thiết bị sàng hợp lý cho từng đối tượng quặng và cho từng 

khâu công nghệ;Tính toán và lựa chọn loại thiết bị đập hợp lý cho từng đối tượng 

quặng và phù hợp với yêu cầu công nghệ;Tính toán và lựa chọn loại thiết bị nghiền 

hợp lý cho từng đối tượng quặng và phù hợp với yêu cầu công nghệ;Xác định được 

các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của máy nghiền bi, từ đó đưa 

ra được các nguyên nhân và giải pháp điều chỉnh hợp lý khi máy nghiền bi làm việc 

không hiệu quả.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7040106 Địa chất cơ sở

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm của Trái đất và mối 

quan hệ của nó với hệ Mặt trời và vũ trụ ; Giúp sinh viên hiểu biết những đặc điểm 

cơ bản nhất về cấu tạo của Trái đất, các đặc tính vật lý của Trái đất, thành phần vật 

chất của vỏ Trái đất, các phương pháp xác định tuổi của đá,có những nhận thức cơ sở 

về các học thuyết địa kiến tạo ;làm quen với bản đồ địa chất, cũng như các các cấu 

tạo địa chất và dạng nằm của đá và cấu tạo, Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết 

về các hiện tượng địa chất nội sinh, ngoại sinh;

Sinh viên có thể nhận biết được các khoáng vật phổ biến, đặc biệt là các khoáng vật 

tạo đá chính; có thể nhận biết được một số đá chính được giới thiệu trong chương 

trình, được làm quen với các khái niệm về bản đồ địa chất, hiểu về thế nằm của đá và 

các cấu tạo địa chất, cách đo đạc và biểu diễn dạng nằm trong không gian của chúng 

bằng địa bàn và bản đồ

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm
Tuyển khoảng

7030408 Đồ án luyện kim

Giúp sinh viên biết cách tính toán và lựa chọn công nghệ thủy luyện một đối tượng 

quặng kim loại; Hiểu đặc tính kỹ thuật của một số thiết bị tiền xử lý, thiết bị hòa 

tách, thủy luyện, biết lựa chọn và tính toán các thiết bị, bố trí các thiết bị sao cho phù 

hợp.

1 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7030410 Đồ án tuyển quặng

Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng những kiến thức cơ bản về nội 

dung, yêu cầu, khối lượng và trình tự  bản thiết kế xưởng tuyển nổi. Đồng thời cung 

cấp các kỹ năng tính toán sơ đồ công nghệ, sơ đồ bùn nước, tính toán và lựa chọn các 

thiết bị chính và phụ, bố trí thiết bị trong nhà xưởng.

1 HK 6 Bảo vệ đồ án Tuyển khoảng

7030411 Đồ án tuyển than

Sinh viên thực hiên được các bước tính toán thiết kế một nhà máy tuyển than với cơ 

sở số liệu ban đầu do giáo viên đặt ra. Sau khi tính toán, vẽ thiết kế cách bố trí các 

thiết bị chính trong sơ đồ công nghệ nhà máy tuyển với những quy định kỹ thuật nhất 

định. 

1 HK 5 Bảo vệ đồ án Tuyển khoảng



7030413
Khử nước khử bụi và bảo vệ 

môi trường tuyển khoáng

Trang bị cơ sở lý thuyết các quá trình khử nước, khử bụi, bảo vệ môi trường và xử lý 

nước thải tại nhà máy tuyển; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lĩnh vực áp dụng của 

các thiết bị khử nước, khử bụi và xử lý nước thải thông dụng; Lựa chọn và tính toán 

các sơ đồ khử nước, khử bụi, các thiết bị.   

3 HK 5 Thi viết Tuyển khoảng

7030415

Lấy mẫu kiểm tra và điều 

khiển quá trình công nghệ 

tuyển

Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng những kiến thức cơ bản về 

mẫu, công tác lấy mẫu, gia công mẫu, kiểm tra kỹ thuật, điều khiển và tự động hóa 

các quá trình công nghệ trong nhà máy tuyển đồng thời trang bị cho sinh viên có các 

kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công tác lấy mẫu, gia công mẫu, kiểm tra kỹ thuật 

và điều khiển tự động hóa các quá trình công nghệ trong thực tế vận hành nhà máy 

tuyển

3 HK 4 Thi viết Tuyển khoảng

7030420 Nghiên cứu tính khả tuyển
Giúp sinh viên phát triển khả năng nghiên cứu tính khả tuyển và đánh giá tính khả 

tuyển của các loại quặng và than.
2 HK 5 Thi viết Tuyển khoảng

7030421
Nhập môn kỹ thuật tuyển 

khoáng

Môn học giới thiệu cho các sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng vê ngành nghề kỹ 

sư tuyển khoáng. Đầu tiên môn học trang bị cho sinh viên trường Đại học Mỏ Địa 

chất những kiến thức cơ bản về đối tượng của tuyển khoáng như tinh thể, khoáng vật, 

quặng. Sau đó giới thiệu các quá trình tuyển khoáng nhằm nâng cao chất lượng 

khoáng sản sau khai thác cũng như cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị phổ 

biến thực hiện các quá trình đó. Giới thiệu cho sinh viên các chỉ tiêu đánh giá quá 

trình tuyển và các bài toán cơ bản tính toán các chỉ tiêu này.

4 HK 3 Trắc nghiệm Tuyển khoảng

7030422
Nhiệt động học & động học 

ứng dụng

Giúp sinh viên có được kiến thức về các phản ứng hóa học thường xảy ra trong luyện 

kim: Nhiệt phản ứng, điều kiện xảy ra, mức độ xảy ra cũng như cơ chế của các phản 

ứng. Ngoài ra sinh viên cũng nắm được các yếu tố công nghệ có ảnh hưởng tới các 

phản ứng hóa học xảy ra, từ đó chủ động trong việc điều khiển quá trình luyện kim 

theo chiều hướng mong muốn. 

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7030423 Tái chế kim loại

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các công nghệ chế biến các phế thải 

kim loại chủ yếu trong công nghiệp và dân dụng (sắt thép, đồng, chì và kim loại 

quý). Môn học cũng giới thiệu công nghệ tái chế  đối với một số loại hình phế thải 

kim loại quan trọng điển hình (xỉ và bụi lò, acquy, điện tử, ...).

3 HK 4 Thi viết Tuyển khoảng

7030424 Thí nghiệm 1

Nắm vững được các kiến thức lý thuyếtđã học về môn chuẩn bị khoáng sản như: 

phương pháp xác định thành phần độ hạt của khoáng sản; cách biểu diễn thành phần 

độ hạt của khoáng sản; nguyên lý làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm 

việc của các thiết bị sàng, đập, nghiền và phân cấp. Nắm vững được các kiến thức lý 

thuyết đã học về môn tuyển trọng lực: các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển trọng 

lực; phương pháp xác định thành phần tỷ trọng của khoáng sản; phương pháp xác 

định tính khó dễ tuyển trọng lực của khoáng sản; nguyên lý làm việc và các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển của một số máy tuyển trọng lực chính như: máy lắng, 

bàn đãi.

2 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

7030425 Thí nghiệm 2

Giúp sinh viên nắm bắt được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tuyển nổi, 

hòa tách, điện phân, các thiết bị nung thiếu, nấu luyện ở nhiệt độ cao. Biết cách tiến 

hành chuẩn bị mẫu, thí nghiệm tuyển nổi để thu được tinh quặng, các phương án để 

xử lý thu hồi kim loại từ tinh quặng bằng phương pháp thủy luyện, phương pháp hỏa 

luyện. Đồng thời nhận biết được ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến hiệu quả 

của các khâu tuyển và luyện. Rèn kỹ năng làm thí nghiệm cho sinh viên. 

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng



7090543
Thủy lực - cung cấp nước và 

khí

0
2 HK 4 0 Tuyển khoảng

7040310 Tinh thể khoáng vật

Cung cấp cho sinh viên các ngành có liên quan đến Địa chất như Địa vật lý, Khoan 

Khai thác, Tuyển Khoáng, Địa sinh thái, các kiến thức đại cương về tinh thể và 

khoáng vật để phục vụ cho các môn học khác như Thạch học, Địa chất dầu khí, Địa 

chất các mỏ khoáng, Tuyển khoáng... Các kiến thức này là nền tảng về hiểu biết 

thành phần vật chất của đất đá cho các nhà kỹ thuật địa chất và khai thác mỏ trong 

tương lai.

Sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức để xác định các khoáng vật trong khảo sát 

địa chất-địa vật lý, khoan khai thác, gia công chế biến  và sử dụng khoáng sản phục 

vụ cho các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác.

2 HK 3 Thi viết Tuyển khoảng

7030409 Đồ án tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện được các bước tính toán thiết kế một nhà máy tuyển khoáng trên 

cơ sở dữ liệu thực tế và nhiệm vụ thiết kế của đề tài tốt nghiệp do giáo viên hướng 

dẫn giao. Học phần cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng những kiến 

thức cơ bản về yêu cầu, nội dung, khối lượng và trình tự  bản thiết kế nhà máy tuyển 

khoáng. Đồng thời cung cấp các kỹ năng phân tích, đánh giá, tính toán và lựa chọn 

sơ đồ công nghệ, tính toán sơ đồ bùn nước, tính toán lựa chọn thiết bị công nghệ, bố 

trí thiết bị và thiết kế tổng mặt bằng nhà máy tuyển khoáng.

8 HK 8 Bảo vệ đồ án Tuyển khoảng
Tuyển khoáng và Tuyển 

luyện quặng kim loại

7030426 Thiết kế xưởng tuyển khoáng

Nắm vững các kiến thức cơ bản về công tác thiết kế nói chung, thiết kế xưởng tuyển 

khoáng nói riêng, về phương pháp lựa chọn các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm 

tuyển, phương pháp xác định năng suất xưởng tuyển, về phương pháp chọn và tính 

chỉ tiêu các sơ đồ công nghệ; về phương pháp chọn và tính thiết bị công nghệ chủ 

yếu; về bố trí thiết bị trong xưởng tuyển; về thiết kế tổng mặt bằng xưởng tuyển.

Thiết kế quá trình, tính toán và lựa chọn sơ đồ và thiết bị tuyển,

Tư duy logic, phân tích và đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu, 

Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, lập kế hoạch, tìm kiếm và 

thu nhận tài nguyên,  làm việc theo nhóm: phân công, bố trí, phối hợp triển khai 

công,  thuyết trình, tranh luận, bảo vệ luận điểm của mình

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

Tuyển khoáng và Tuyển 

luyện quặng kim loại

7030427 Thực tập tốt nghiệp

Vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để giải thích các hiện tượng thực tế tại 

xưởng tuyển. 2 HK 8 Báo cáo thực tập Tuyển khoảng
Tuyển khoáng và Tuyển 

luyện quặng kim loại

7030428

Thủy luyện

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về phương pháp xử lý quặng, tinh quặng 

trong môi trường nước để thu hồi kim loại sạch hoặc sử dụng trong làm giàu khoáng 

sản. Ngoài ra còn giúp sinh viên nắm bắt được một công nghệ Thủy luyện thực tế 

hiện nay đang có ở Viêt Nam. Trên cơ sở đó sinh viên có khả năng tiếp cận sâu hơn 

vào thực tiễn công nghiệp luyện kim. 

3 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

Tuyển khoáng và Tuyển 

luyện quặng kim loại

7030431 Tuyển nổi 

Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng những kiến thức cơ bản về lý 

thuyết quá trình, thiết bị, các hóa chất sử dụng và công nghệ quá trình tuyển nổi; trên 

cơ sở đó có thể định hướng cho công tác nghiên cứu, thiết kế, áp dụng triển khai 

phương pháp tuyển nổi đối với từng loại khoáng sản và vật liệu cụ thể.

3 HK 4 Thi viết Tuyển khoảng
Tuyển khoáng và Tuyển 

luyện quặng kim loại



7030434

Tuyển vật lý 

Nắm vững các khái niệm cơ bản về phương pháp tuyển trọng lực và các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả tuyển trọng lực, về quá trình tuyển trong huyền phù nặng và các 

chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển huyền phù, về quá trình tuyển lắng 

và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển lắng,về quá trình tuyển trong 

dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá 

trình tuyển trong dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng,về quá trình rửa quặng và 

tuyển trong môi trường khí và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển 

này, về phương pháp tuyển từ và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình 

tuyển bằng phương pháp tuyển từ, phương pháp tuyển điện và các chế độ công nghệ 

ảnh hưởng đến quá trình tuyển bằng phương pháp tuyển điện, dựa vào tính chất vật 

lý khác và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển bằng các phương 

pháp tuyển này.

-  Xác định được các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển khoáng sản 

bằng phương pháp tuyển trọng lực và lĩnh vực áp dụng của phương pháp trong thực 

tế. Thành lập được sơ đồ công nghệ tuyển bằng phương pháp tuyển trọng lực cho 

một loại khoáng sản cụ thể.  Xác định được các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá 

trình tuyển khoáng sản bằng phương pháp tuyển từ và lĩnh vực áp dụng của phương 

pháp trong thực tế. Thành lập được sơ đồ công nghệ tuyển bằng phương pháp tuyển 

từ cho một loại khoáng sản cụ thể, các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình 

tuyển khoáng sản bằng phương pháp tuyển điện và lĩnh vực áp dụng của phương 

pháp trong thực tế. Thành lập được sơ đồ công nghệ tuyển bằng phương pháp tuyển 

điện cho một loại khoáng sản cụ thể, các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình 

tuyển khoáng sản bằng các phương pháp tuyển dựa vào tính chất vật lý khác và lĩnh 

vực áp dụng của chúng trong thực tế. 

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Tuyển khoảng

Tuyển khoáng và Tuyển 

luyện quặng kim loại

B Tự chọn B 0 9 HK 7 0 Tuyển khoảng Tuyển khoáng và Tuyển luyện quặng kim loại

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010110 Phương pháp tính
Cung cấp cho sinh viên các cơ sở lý thuyết, các thuật toán giải gần đúng và đánh giá 

sai số. 
2 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010119 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán 

học, áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
2 HK 3

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 3

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật môi trường



7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010303 Hóa đại cương phần 2

Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và nâng cao về hóa học đại cương nhằm bổ trợ 

cho sinh viên tiếp tục học các học phần hóa học tiếp theo như Hóa học vô cơ, Hóa 

phân tích, Hóa lý – hóa keo, …

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật môi trường

A Tự chọn A 0 6 HK 3 0 Kỹ thuật môi trường

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Kỹ thuật môi trường

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết Kỹ thuật môi trường

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường



7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật môi trường



7070405 Đồ án tốt nghiệp

Vận dụng tốt lý thuyết đã học vào thực tế

Có kiến thức vững vàng về một phần hành kế toán nhất định

Có kiến thức tổng hợp về quản trị và kế toán

. Có khả năng tổng hợp kiến thức

. Có thể phân tích, đánh giá thựa trạng về hoạt động của doanh nghiệp phục vụ cho 

việc ra quyết định quản lý

Có kỹ năng thực hiện tốt một phần hành kế toán cụ thể đáp ứng theo yêu cầu quản lý 

trong thực tế.

Đáp ứng tốt công việc về thống kê, kế toán trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

8 HK 8
Thuyết trình để 

bảo vệ đồ án
Kỹ thuật môi trường Địa sinh thái

7070334 Thực tập tốt nghiệp

Giúp sinh viên nắm bắt được thực tiễn các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh 

nghiệp, kỹ năng thực hành trong thực tế cũng như thu thập tài liệu cần thiết phục vụ 

cho viết đồ án tốt nghiệp.

2 HK 8
Báo cáo / Nghiệm 

thu đợt thực tập
Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường

7010114 Toán cao cấp 1

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về đại số tuyến tính và giải tích. Hướng dẫn 

sinh viên giải các dạng bài tập. Giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính và 

giải tích.

3 HK 1 Thi viết Quản lý đất đai

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết Quản lý đất đai

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết Quản lý đất đai

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai



7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám
Trang bị cho sinh viên kiến thức về đo ảnh và viễn thám, các ứng dụng của đo ảnh và 

viễn thám trong trắc địa bản đồ. 
4 HK 3

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)

Trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống thông tin địa lý, CSDL trong hệ thống 

thông tin địa lý, các ứng dụng của GIS trong trắc địa bản đồ. Ngoài ra sinh viên cũng 

có khả năng sử dụng một phần mềm GIS để trình bày bản đồ và phân tích bản đồ.
3 HK 5 Thi viết Quản lý đất đai



7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL

Khái niệm chung về hình dạng, kích thước trái đất, các hệ toạ độ biểu diễn bề mặt 

trái đất, phép chiếu bề mặt trái đất lên mặt phẳng và các hệ thống toạ độ phẳng biểu 

diễn bản đồ địa hình

Nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác trung bình phục vụ thành 

lập bản đồ địa hình và mặt cắt. 

Những phép đo cơ bản về khoảng cách, góc ngang, góc đứng và chênh cao.

Lưới khống chế địa hình

Thành lập mặt vắt địa hình, Thành lập bản đồ địa hình

Sử dụng thành thạo các công thức tính chuyển các loại đơn vị đo; tính tọa độ và độ 

cao của điểm; tính chiều dài, phương vị cạnh; tính các loại sai số đo, v.v…

Biết chia mảnh bản đồ, vẽ đường bình độ, mặt cắt

Tính được sổ đo góc, sổ đo chênh cao

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050602 Biên tập bản đồ số
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về biên tập bản đồ số bằng phần mềm 

Autocad và Microstation.
3 HK 4

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050604 Chính sách đất đai

Các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai

Các khái niệm chung về ngành luật đất đai: Khái niệm luật đất đai; Khái niệm về 

quản lý đất đai; Các quan điểm về chế độ sở hữu, chế độ sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai

Cung cấp cho người học những kiến thực cơ bản cả mặt lý luận và thực tiễn.

Cung cấp cho sinh viên cách thức và kỹ năng vận dụng linh hoạt các quy định của 

pháp luật đất đai khi thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai

4 HK 4 Thi viết Quản lý đất đai

7050608 Địa chính

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công tác Địa chính. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm về địa chính, đo đạc địa chính; quy trình lập 

Hồ sơ Địa giới hành chính; phương pháp và các yêu cầu kỹ thuật xây dựng lưới tọa 

độ địa chính; phương pháp và các quy định về công tác thành lập bản đồ địa chính; 

các bước, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm đo đạc địa chính; quy 

trình đăng ký thống kê đất; các vấn đề cơ bản về quản lý thông tin đất đai và quản lý 

bất động sản.

4 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050610 Định giá bất động sản + BTL

- Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về định giá bất động sản;

- Sinh viên hiểu rõ quy trình định giá và thực hành định giá bất động sản trên thực tế. 3 HK 6
Thi vấn đáp/ Thi 

viết
Quản lý đất đai

7050618 Hệ thống thông tin đất đai 1

Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai

Dữ liệu không gian

Dữ liệu thuộc tính

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn các kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt.

3 HK 7 Thi viết Quản lý đất đai



7050620 Học phần nhập môn kỹ thuật

Cung cấp các kiến thức tổng quan về lĩnh vực Quản lý đất đai, hệ thống hóa toàn bộ 

chương trình đào tạo của ngành và từng chuyên ngành cụ thể; cung cấp thông tin 

tổng quát về hệ thống các khối kiến thức cần có cho phát triển nghề nghiệp sau này 

của người học; định hướng công tác học tập và nghiên cứu cho người học từ đó hỗ 

trợ cho sinh viên có được sự say mê cùng sự tự tin cần thiết trong học tập và trong 

con đường nghề nghiệp sau này;

Giúp sinh viên nhận thức rõ sự cần thiết và mối liên hệ giữa khối kiến thức khoa học 

cơ bản với khối kiến thức chuyên ngành, từ đó tạo cho sinh viên hứng thú trong học 

tập. 

Kỹ năng hình thành phương pháp giải quyết bài toán thực tiễn liên quan đến lĩnh vực 

Quản lý đất đai;

Có kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình các vấn đề chuyên môn;

Có khả năng lập nhóm và làm việc theo nhóm.

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050622 Kinh doanh bất động sản

Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản, đầu tư 

kinh doanh bất động sản, các dịch vụ bất động sản như: môi giới, thẩm định giá, tổ 

chức sàn giao dịch,... 

4 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050633 Quy hoạch sử dụng đất + BTL

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và pháp lý của quy 

hoạch sử dụng đất, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. 3 HK 7
Thi vấn đáp/ Thi 

viết
Quản lý đất đai

7050634
Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội + BTL

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về quy hoạch, các giai đoạn của quá 

trình quy hoạch;

Cơ sở lý luận, nội dung của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Một số đồ án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

Kỹ năng phản biện.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050638 Thổ nhưỡng

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thổ nhưỡng học;

Giới thiệu cho sinh viên hiểu được nguồn gốc hình thành đất, các tính chất hoá học, 

tính chất vật lý của đất.

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn các kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt.

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050639 Thực tập đo đạc địa chính 1 (4 tuần)

Sử dụng máy và thiết bị đo;

Xây dựng, xử lý lưới khống chế đo vẽ; 

Tổ chức công tác đo trên thực địa; đo vẽ chi tiết

Biên tập bản đồ địa chính số từ số liệu đo đạc

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

Khả năng thành lập bản đồ địa chính số

Khả năng sử dụng máy đo đạc

2 HK 6 Thi vấn đáp Quản lý đất đai



7050640
Thực tập xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai

Thực tập xây dựng một CSDL đất đai theo Chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam; 

phương pháp cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu; quản lý và khai thác CSDL đất đai.

Xây dựng nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin; hệ quy chiếu không gian và thời gian; 

siêu dữ liệu; chất lượng dữ liệu; trình bày dữ liệu; trao đổi và phân phối các cơ sở dữ 

liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai.

Cung cấp cho người học những kiến thực cơ bản cả mặt lý luận và thực tiễn

Cung cấp cho sinh viên cách thức và kỹ năng kiến thức vận dụng linh hoạt các phần 

mềm công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

3 HK 7 Thi vấn đáp Quản lý đất đai

7050707 Cơ sở bản đồ
Sinh viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về bản đồ học như : lý luận, thiết kế, 

trình bày, sản xuất, phổ biến và nghiên cứu về bản đồ.
3 HK 3

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai

7050601
Bản đồ chuyên đề trong quản 

lý đất đai

Tổng quan chung về bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai;

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

Sử dụng phần mềm MicroStation và một số phần mềm trong ngành Quản lý đất đai.

Thành lập bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

2 HK 5 Thi vấn đáp Quản lý đất đai Quản lý đất đai

7050606 Đăng ký thống kê đất

Công tác đăng ký đất đai ban đầu; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chức năng, nội dung và cách thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính. 

Công tác đăng ký biến động đất đai; 

Nguyên lý thống kê

Các phương pháp, chỉ tiêu, và nội dung thống kê, kiểm kê đất đai

Ứng dụng phần mềm trong công tác thống kê, kiểm kê đất đai

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

Có khả năng tiến hành đăng ký cấp GCNQSDĐ

Sử dụng được một số phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai 

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai Quản lý đất đai

7050607 Đánh giá đất

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp đánh giá đất, 

đặc biệt là đánh giá đất theo FAO: các kỹ năng điều tra các loại hình sử dụng đất, xây 

dựng bản đồ đơn vị đất đai và phân hạng thích hợp đất đai, từ đó có cơ sở khoa học 

ứng dụng vào thực tiễn và trong công tác điều tra đánh giá đất đai, điều tra đánh giá 

thoái hóa đất; quy hoạch sử dụng đất; quản lý sử dụng đất bền vững.

Kỹ năng điều tra loại hình sử dụng đất; kỹ năng xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

2 HK 6
Thi vấn đáp/ Thi 

viết
Quản lý đất đai Quản lý đất đai

7050612
Đồ án kỹ thuật 1: Đồ án Quy 

hoạch sử dụng đất

Củng cố lại kiến thức chung về quy hoạch sử dụng đất 

Quy trình lập và xét duyệt đồ án quy hoạch sử dụng đất

Kỹ năng điều tra, thu thập và đánh giá thông tin;

Kỹ năng xây dựng đồ án quy hoạch sử dụng đất (hệ thống bảng biểu, bản đồ và báo 

cáo thuyết minh đồ án quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Bộ TNMT);

2 HK 7
Thi vấn đáp/ Thi 

viết
Quản lý đất đai Quản lý đất đai



7050614
Đồ án kỹ thuật 2: Đồ án Đo 

đạc địa chính

Phương thức áp dụng công cụ tin học, thiết bị hiện đại thu thập tư liệu;

Chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản đồ địa chính; 

Phương pháp tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát, công trình, lập kinh phí dự toán, 

an toàn lao động.

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng sử dụng, khai thác phần mềm chuyên ngành, thiết bị tin học

Kỹ năng độc lập chủ động xây dựng phương án kỹ thuật –lập dự án một công trình 

đo đạc địa chính.

2 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Quản lý đất đai Quản lý đất đai

7050642
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính

Tổng quan về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các dữ liệu trong chuyên ngành 

Địa chính, Trắc địa, quản lý Tài nguyên, các mô hình dữ liệu, công tác quản lý hồ sơ 

địa chính và quản lý tài nguyên đất đai dạng số

Chuẩn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Xây dựng cơ sở địa chính, lập hồ sơ địa chính và quản lý đất đai.

Kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu , kỹ năng  sử dụng phần mềm 

quản trị CSDL

2 HK 6
Thi vấn đáp/ Thi 

viết
Quản lý đất đai Quản lý đất đai

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7010111 Phương pháp tính

- Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội dung chính,  

 một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần 

đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài 

toán thực tế và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; 

nắm được thuật toán và biết một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: 

độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực hiện được trong thực tế.

- Biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học vào các bài toán ứng dụng 

chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần mềm toán học như 

Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học. 

3 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 2

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ



7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 1 Thi viết 
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 2 Thi viết 
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ



7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7010601 Tiếng Anh 1

Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng 

Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng so sánh 

của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày 

quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một 

đoạn văn ngắn...; có thể dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược 

lại.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7010602 Tiếng Anh 2

Phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động từ tiếng Anh bao gồm 

thì hiện tại hoàn thành (tiếp), so sánh  thì hiện tại hoàn thành với thì quá khứ đơn; thì 

quá khứ hoàn thành; câu gián tiếp (giới thiệu và làm quen), câu điều kiện loại 1 và 

câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các động từ nguyên thể 

và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, giới từ 

chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ 

gây nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức 

khỏe và đời sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm 

nguyên âm.

- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng 

theo giáo trình.

3 HK 4
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ



7050101 Cơ sở Trắc địa công trình

Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và thực hành về phương pháp và nguyên tắc 

thực hiện các công tác trắc địa công trình cơ bản, bao gồm

Nguyên tắc, ph¬ương pháp xây dựng l¬ưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình.

Nguyên tắc, ph¬ương pháp xây dựng l¬ưới khống chế độ cao trắc địa công trình 

Thành lập và sử dụng bản đồ địa hình công trình tỷ lệ lớn,

Cơ sở lý thuyết và phương pháp thực hiện công tác bố trí công trình

Cơ sở lý thuyết, phư¬ơng pháp quan trắc chuyển dịch, biến dạng công trình bằng 

phương pháp trắc địa.

Tổ chức sản xuất, thiết kế kinh tế- kỹ thuật đối với công tác trắc địa công trình

Thực hiện được việc thiết kế và xử lý  số liệu lưới khống chế trắc địa công trình mặt 

bằng.

Thực hiện được việc thiết kế và xử lý  số liệu lưới khống chế độ cao trắc địa công 

trình.

Biết cách đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.

Thực hiện được công tác trắc địa vào mục đích bố trí công trình.

Biết nguyên tắc thực hiện công tác quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình. 

Nắm được các kiến thức về tổ chức sản xuất, thiết kế kinh tế- kỹ thuật đối với công 

tác trắc địa công trình và quy tắc bảo đảm an toàn lao đông khi thực hiện công tác 

trắc địa.

4 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/..

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050103
Công nghệ đo đạc điện tử và 

quét 3D

Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm vững nguyên lý và có kỹ năng sử 

dụng các máy đo điện tử.

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở của phương pháp đo khoảng cách điện 

tử, nguyên lý cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy đo đạc điện tử

Các chương trình đo cơ bản của các loại máy điện tử dùng trong trắc địa.

Giúp cho sinh viên nắm bắt các chương trình đo và xử lý các kết quả đo được bằng 

các máy đo điện tử.

Giúp cho sinh viên nắm bắt được quy trình kiểm nghiệm các máy đo điện tử và cài 

đặt các tham số hiệu chỉnh cũng như các thông số của các máy đo điện tử.

Vận dụng linh hoạt các chương trình đo của các máy đo điện tử trong thực tế sản 

xuất trắc địa 


3 HK 6 Thi viết
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám
Trang bị cho sinh viên kiến thức về đo ảnh và viễn thám, các ứng dụng của đo ảnh và 

viễn thám trong trắc địa bản đồ. 
4 HK 4

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)

Trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống thông tin địa lý, CSDL trong hệ thống 

thông tin địa lý, các ứng dụng của GIS trong trắc địa bản đồ. Ngoài ra sinh viên cũng 

có khả năng sử dụng một phần mềm GIS để trình bày bản đồ và phân tích bản đồ.
3 HK 5 Thi viết

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050404 Lý thuyết sai số + BTL

Trang bị kiến thức cho sinh viên về lý luận và phương pháp xử lý số liệu trắc địa bao 

gồm: Lý thuyết sai số đo; Nguyên lý số bình phương nhỏ nhất và các phương pháp 

bình sai lưới khống chế trắc địa.

3 HK 4 Thi viết
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ



7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL

Khái niệm chung về hình dạng, kích thước trái đất, các hệ toạ độ biểu diễn bề mặt 

trái đất, phép chiếu bề mặt trái đất lên mặt phẳng và các hệ thống toạ độ phẳng biểu 

diễn bản đồ địa hình

Nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác trung bình phục vụ thành 

lập bản đồ địa hình và mặt cắt. 

Những phép đo cơ bản về khoảng cách, góc ngang, góc đứng và chênh cao.

Lưới khống chế địa hình

Thành lập mặt vắt địa hình, Thành lập bản đồ địa hình

Sử dụng thành thạo các công thức tính chuyển các loại đơn vị đo; tính tọa độ và độ 

cao của điểm; tính chiều dài, phương vị cạnh; tính các loại sai số đo, v.v…

Biết chia mảnh bản đồ, vẽ đường bình độ, mặt cắt

Tính được sổ đo góc, sổ đo chênh cao

4 HK 3
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050608 Địa chính

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công tác Địa chính. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm về địa chính, đo đạc địa chính; quy trình lập 

Hồ sơ Địa giới hành chính; phương pháp và các yêu cầu kỹ thuật xây dựng lưới tọa 

độ địa chính; phương pháp và các quy định về công tác thành lập bản đồ địa chính; 

các bước, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm đo đạc địa chính; quy 

trình đăng ký thống kê đất; các vấn đề cơ bản về quản lý thông tin đất đai và quản lý 

bất động sản.

4 HK 5
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa

Cơ bản về lập trình trực quan VB6

Kỹ thuật lập trình hệ thống đồ họa

Kỹ thuật xử lý số liệu đo chi tiết

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn các kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt

3 HK 6
Thi vấn đáp có sử 

dung máy tính 

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050707 Cơ sở bản đồ
Sinh viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về bản đồ học như : lý luận, thiết kế, 

trình bày, sản xuất, phổ biến và nghiên cứu về bản đồ.
3 HK 3

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050718
Thiết kế thành lập bản đồ và 

cơ sở dữ liệu địa lý

Sinh viên hiểu được các dạng bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý; biết cách thu thu thập 

thiết kế, thành lập các loại bản đồ như bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề và cơ sở dữ 

liệu địa lý đồng thời biết cách khai thác chúng.

4 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1

Sinh viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về trắc địa, thực hành tốt các kỹ năng 

trong trắc địa như định tâm, cân bằng máy, đo góc, đo thủy chuẩn, thành lập xây 

dựng lưới khống chế trắc địa, nắm vững được quy trình thành lập bản đồ địa hình có 

áp dụng công nghệ mới như sử dụng các loại máy toàn đạc điện tử, phần mềm 

chuyên nghành, công nghệ GPS. 

1 HK 3
Thi thực hành  + 

tính sổ  

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Bản đồ

7050705
Các dịch vụ dữ liệu bản đồ và 

thông tin địa lý

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các dịch vụ dữ liệu bản đồ và 

thông tin địa lý; Nền tảng cơ sở hạ tầng để xây dựng và phát triển các dịch vụ dữ liệu 

bản đồ và thông tin địa lý; Một số ứng dụng dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông tin địa 

lý đặc biệt là các kiến thức cơ bản về dịch vụ dựa trên vị trí địa lý (LBS).

2 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Bản đồ



7050712 Đồ án kỹ thuật 1

Đồ án yêu cầu sinh viên Xây dựng kế hoạch thiết kế thành lập cơ sở dữ liệu Xác định 

mục đích, yêu cầu, lựa chọn 1 khu vực để xây dựng cơ sở dữ liệu nền; Thu thập các 

tài liệu liên quan; Tìm hiểu các chuẩn trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn 

thông tin địa lý cơ sở; Xây dựng quy trình cũng như các hướng dẫn trong quá trình 

thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu nền. Chuẩn hóa và nhập các nhóm lớp thông tin cơ 

sở vào khung cơ sở dữ liệu và cuối cùng là kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện sản phẩm

2 HK 6
Báo cáo nghiệm 

thu kết quả

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Bản đồ

7050713 Đồ án kỹ thuật 2

Đồ án yêu cầu sinh viên biết cách xây dựng kế hoạch biên tập trước khi bắt tay vào 

thực hiện công việc biên tập thành lập bản đồ; tìm hiểu đặc điểm địa lý vùng lãnh 

thổ; thiết kế bản đồ phù hợp với mục đích bản đồ đặt ra; tiến hành biên tập trình bày 

bản đồ từ CSDL địa lý.

2 HK 7
Báo cáo nghiệm 

thu kết quả

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Bản đồ

7050724
Ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết 

định

Sinh viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về ứng dụng bản đồ và GIS trong công 

tác hỗ trợ ra quyết định
2 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Bản đồ

7050726

Ứng dụng viễn thám và GIS 

trong thành lập bản đồ chuyên 

đề

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và cơ sở khoa học mối quan hệ giữa độ 

phân giải của ảnh với tỉ lệ bản đồ cần thành lập, đánh giá được khả năng thông tin 

của từng loại ảnh để lựa chọn tư liệu sử dụng hợp lý; cung cấp những kiến thức cơ 

bản về xử lý và nắn chỉnh ảnh viễn thám trong công tác lập bản đồ chuyên đề. Môn 

học giúp sinh viên hiểu và nắm bắt kỹ năng suy giải của ảnh vệ tinh trong đó bao 

gồm cả kỹ năng giải đoán ảnh bằng mắt; hiểu và biết cách trình bày kết quả suy ảnh 

viễn thám bằng máy tính với các thuật toán để thành lập các loại bản đồ chuyên đề 

hiện trạng khác nhau cũng như những kiến thức về phân tích ảnh viễn thám đa thời 

gian, đánh giá biến động tài nguyên môi trường, làm cơ sở cho phân tích đánh giá, 

quản lý  các cấp các ngành của nhà nước

3 HK 6
Thi vấn đáp/ Thi 

viết

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Bản đồ

7050602
Biên tập bản đồ số

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về biên tập bản đồ số bằng phần mềm 

Autocad và Microstation.
3 HK 5

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Địa chính

7050611

Đồ án kỹ thuật 1

Củng cố lại kiến thức chung về quy hoạch sử dụng đất 

Quy trình lập và xét duyệt đồ án quy hoạch sử dụng đất

Kỹ năng điều tra, thu thập và đánh giá thông tin;

Kỹ năng xây dựng đồ án quy hoạch sử dụng đất (hệ thống bảng biểu, bản đồ và báo 

cáo thuyết minh đồ án quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Bộ TNMT);

2 HK 6
Thi vấn đáp/ Thi 

viết

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Địa chính

7050613 Đồ án kỹ thuật 2

Phương thức áp dụng công cụ tin học, thiết bị hiện đại thu thập tư liệu;

Chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản đồ địa chính; 

Phương pháp tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát, công trình, lập kinh phí dự toán, 

an toàn lao động.

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng sử dụng, khai thác phần mềm chuyên ngành, thiết bị tin học

Kỹ năng độc lập chủ động xây dựng phương án kỹ thuật –lập dự án một công trình 

đo đạc địa chính.

2 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Địa chính



7050618 Hệ thống thông tin đất đai 1

Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai

Dữ liệu không gian

Dữ liệu thuộc tính

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn các kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt.

3 HK 6 Thi viết
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Địa chính

7050641

TT Đo đạc địa chính 1

Sử dụng máy và thiết bị đo;

Xây dựng, xử lý lưới khống chế đo vẽ; 

Tổ chức công tác đo trên thực địa; đo vẽ chi tiết

Biên tập bản đồ địa chính số từ số liệu đo đạc

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

Khả năng thành lập bản đồ địa chính số

Khả năng sử dụng máy đo đạc

2 HK 7 Thi vấn đáp 
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Địa chính

7050306 Cơ sở Viễn thám siêu cao tần

Trang bị cho học viên kiến thức về cơ sở viễn thám siêu cao tần

Một số đặc trưng của ảnh Radar và xử lý ảnh radar

Các hệ thống vệ tinh Radar

Một số khái niệm về radar phân cực và ứng dụng

Một số khái niệm về radar giao thoa và ứng dụng

Biết cách xử lý ảnh radar

Có thể hiểu cách làm một số ứng dụng cho ảnh Radar như xác định ngập nước, tạo 

DEM

2 HK 7 Thi trắc nghiệm
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Hệ thông tin địa lý

7050308 Đồ án kỹ thuật 1

Tầm quan trọng của việc giám sát và quản lý tài nguyên, môi trường trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu toàn cầu, môi trường sống và nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần 

suy thoái, cạn kiệt. 

Khả năng giám sát và quản lý tài nguyên môi trường bằng dữ liệu viễn thám

Các kỹ thuật xử lý dữ liệu viễn thám và cách áp dụng chúng để giám sát tài nguyên 

môi trường 

Xử lý dữ liệu viễn thám để giám sát và quản lý tài nguyên môi trường.

Sử dụng các phần mềm hoặc lập trình xử lý dữ liệu viễn thám.

Làm việc nhóm, thuyết trình.

2 HK 6 Thi vấn đáp
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Hệ thông tin địa lý

7050309 Đồ án kỹ thuật 2

- Nhằm Trang bị kiến thức Về phân tích không gian trong lập dự án liên quan đến 

GIS.

- sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm ArcGIS trong lập mô hình phân tích 

không gian để xác định một mục đích liên quan đến tài nguyên và môi trường

2 HK 6 Thi vấn đáp
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Hệ thông tin địa lý

7050311 GIS mã nguồn mở

Làm cho sinh viên hiểu được thế nào là một hệ GIS mã nguồn mở, một hệ điều hành 

mã nguồn mở. Có khả năng truy cập mã nguồn của phần mềm, sửa chữa và phát triển 

theo ý của người sử dụng

2 HK 6 Thi vấn đáp
Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Hệ thông tin địa lý



7050315
Thực tập chuyên ngành đo 

ảnh, viễn thám và GIS

Sinh viên sẽ nắm vững được kiến thức về đo ảnh và đoán đọc điều vẽ ảnh. 

Nắm được kỹ năng thực hành trên các phần mềm xử lý tư liệu viễn thám và thực 

hành trên các phần mềm GIS. 

Hiểu rõ về các phương pháp phân loại tư liệu viễn thám và phương pháp xây dựng 

CSDL. 

Làm quen với ứng dụng viễn thám và GIS trong công tác trắc địa - bản đồ, nghiên 

cứu tài nguyên môi trường

3 HK 5
Nghiệm thu thực 

tập

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Hệ thông tin địa lý

7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1

Sinh viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về trắc địa, thực hành tốt các kỹ năng 

trong trắc địa như định tâm, cân bằng máy, đo góc, đo thủy chuẩn, thành lập xây 

dựng lưới khống chế trắc địa, nắm vững được quy trình thành lập bản đồ địa hình có 

áp dụng công nghệ mới như sử dụng các loại máy toàn đạc điện tử, phần mềm 

chuyên nghành, công nghệ GPS. 

1 HK 4
Thi thực hành  + 

tính sổ  

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Hệ thông tin địa lý

7050106 Quan trắc biến dạng công trình

Nguyên lý quan trắc chuyển dịch công trình bằng phương pháp trắc địa.

Nguyên lý và phương pháp thực hiện quan trắc độ lún công trình.

Nguyên lý và phương pháp thực hiện quan trắc chuyển dịch ngang công trình.

Nguyên lý và phương pháp thực hiện quan trắc độ nghiêng công trình.

Thực hiện đo đạc và tính toán xử lý số liệu quan trắc lún

Thực hiện đo đạc và tính toán xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch ngang

Thực hiện đo đạc và tính toán xử lý số liệu quan trắc độ nghiêng.

2 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/..

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Trắc địa

7050408 Thực tập Trắc địa cơ sở 

Sinh viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về trắc địa, thực hành tốt các kỹ năng 

trong trắc địa như định tâm, cân bằng máy, đo góc, đo thủy chuẩn, thành lập xây 

dựng lưới khống chế trắc địa, nắm vững được quy trình thành lập bản đồ địa hình có 

áp dụng công nghệ mới như sử dụng các loại máy toàn đạc điện tử, phần mềm 

chuyên nghành, công nghệ GPS. 

-Thực hành đo đạc lưới khống ché địa hinh, thành lập bản đồ số địa hình

2 HK 4
Thi thực hành  + 

tính sổ  

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Trắc địa

7050412 Trắc địa cơ sở 2 +BTL

Kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng lưới khống chế địa hình, tính toán, thành 

lập và sử dụng bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn;

Thực hành công tác viết thiết kế kỹ thuật lưới khống chế địa hình thông qua Bài tập 

lớn.

Thiết kế kỹ thuật lưới khống chế địa hình

2 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Trắc địa

7050409

Thực tập trắc địa cơ sở 1

Sinh viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về trắc địa, thực hành tốt các kỹ năng 

trong trắc địa như định tâm, cân bằng máy, đo góc, đo thủy chuẩn, thành lập xây 

dựng lưới khống chế trắc địa, nắm vững được quy trình thành lập bản đồ địa hình có 

áp dụng công nghệ mới như sử dụng các loại máy toàn đạc điện tử, phần mềm 

chuyên nghành, công nghệ GPS. 

1 HK 4
Thi thực hành  + 

tính sổ  

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ
Trắc địa mỏ công trình

7010102 Đại số tuyến tính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh viên giải các 

dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính.
4 HK 1

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng

7010103 Giải tích 1

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. Học phần này 

giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới hạn; 

hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng



7010104 Giải tích 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, tích phân bội, 

tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng 

sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học 

kĩ thuật. Đây là công cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp 

theo và tiến tới ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này.

4 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng

7010111 Phương pháp tính

- Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội dung chính,  

 một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần 

đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài 

toán thực tế và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; 

nắm được thuật toán và biết một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: 

độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực hiện được trong thực tế.

- Biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học vào các bài toán ứng dụng 

chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần mềm toán học như 

Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học. 

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng

7010120 Xác suất thống kê
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, 

áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
3 HK 7

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng

7010202 Thí nghiệm vật lý 1

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các 

định luật vật lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng 

các phần của vật lí: 

1 HK 1

Báo cáo kết quả 

thí nghiệm/vấn 

đáp/trắc nghiệm

Kỹ thuật xây dựng

7010204 Vật lý đại cương 1

Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, 

thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí II 

nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ 

nhiệt, vật lí lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh 

viên.

4 HK 1
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng

7010304
Hóa học đại cương phần 1 + 

TN

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui 

luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào 

việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều 

kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, 

Hoá môi trường, ...

Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; 

kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, 

Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện 

đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...

3 HK 2

Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp/ 

Thí nghiệm

Kỹ thuật xây dựng



7020102
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, 

nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học 

chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành 

khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu 

dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 

chủ nghĩa.

2 HK 3 Thi viết Kỹ thuật xây dựng

7020103
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

3 HK 4 Thi viết Kỹ thuật xây dựng

7020104 Pháp luật đại cương

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản 

về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản 

quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một 

số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và 

một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

2 HK 2
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

2 HK 7
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng

7020301
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện 

pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, 

thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định 

những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường 

lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình 

Đảng hoạch định, thực hiện đường lối

3 HK 6
Thi viết/trắc 

nghiệm/vấn đáp
Kỹ thuật xây dựng
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            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                                                                                                                                        THÔNG BÁO 

                                        Công khai chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2017-2018 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1 Thiết kế Wetlend cho xử lý nước thải 2017-2018  

2 Môi trường và phát triển bền vững 2017-2018  

3 Kinh tế học vĩ mô 2017-2018  

4 Kinh tế học vi mô 2017-2018  

5 Quản trị chiến lược 2017-2018  
 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp – Trình độ đào tạo đại học 

STT Tên đề tài 
Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án xây dựng nhà 

máy sản xuất giầy xuất khẩu - 

Giai đoạn 1 tại xã Đại Thắng, 

huyện Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng đối với môi trường 

Trần Thị Thùy Dương ThS. Trần Thị Kim Hà 

Khái quát chung về dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy xuất khẩu - 

Giai đoạn 1 tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường theo 03 giai đoạn: giai đoạn 

giải phóng mặt bằng, giai đoạn xây dựng và vận hành dự án. Dự báo được 

những rủi ro, sự cố của dự án đối với môi trường. Đề xuất được các biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường cũng như các phương 

án phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án đến môi trường.Đưa ra 

chương trình quản lý và giám sát môi trường, dự trù nhân công và kinh 

phí cho việc lập báo cáo ĐTM. 

2 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án Khu tổ hợp 

Khách Sạn Dic star tại khu đô 

thị mới Nam Vĩnh Yên, TP. 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đối 

Đặng Hồng Cường ThS. Trần Thị Kim Hà 

Khái quát chung về dự án. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường 

theo 03 giai đoạn: giai đoạn giải phóng mặt bằng, giai đoạn xây dựng và 

vận hành dự án. Dự báo được những rủi ro, sự cố của dự án đối với môi 

trường. Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi 

trường cũng như các phương án phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự 



với môi trường. án đến môi trường. Đưa ra chương trình quản lý và giám sát môi trường, 

dự trù nhân công và kinh phí cho việc lập báo cáo ĐTM. 

3 Thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt cho khu vực 

phường Hồng Gai và phường 

Hà Khánh, thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh, công suất 

2.000 m
3
/ngày. 

Trần Trung Hiếu ThS. Trần Thị Kim Hà 

Điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội và đặc điểm địa sinh thái khu vực 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;  

Nêu được Tổng quan về nước cấp và các phương pháp xử lý nước cấp một 

cách tổng quan, đưa ra được một số công nghệ xử lý nước cấp phổ biến và 

đang sử dụng. 

Lựa chọn, thiết kế hệ thống, tính toán công nghệ xử lý nước cấp cho 

phường Bến Thủy, thành phố Vinh, công suất 4.300 m3/ngày đêm; Các 

dạng công tác đã thực hiện, Tính toán kinh phí, dự trù nhân lực và thời 

gian thi công. 

4 Thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải cho nhà máy bia Hạ Long, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh, 

công suất 1.200 m
3
/ngày. Phạm Công Long 

ThS. Trần Thị Kim Hà 

ThS. Đỗ Thị Hải 

Điều kiện địa lý tự nhiên khu vực TP. Hạ Long, Quảng Ninh; Nêu được 

Tổng quan về nước thải và các phương pháp xử lý nước thải, đưa ra được 

một số công nghệ xử lý nước thải phổ biến và đang sử dụng. Lựa chọn, 

thiết kế hệ thống, tính toán hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy bia Hạ 

Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, công suất 1.200 m3/ngày; Các dạng 

công tác đã thực hiện, Tính toán kinh phí, dự trù nhân lực và thời gian thi 

công. 

5 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án “Đầu tư xây 

dựng Khu trung tâm lễ hội” 

thuộc Khu di tích Lịch sử - 

Văn hóa thời Trần tại tỉnh 

Nam Định đối với môi trường. 

Vũ Ngọc Khôi ThS. Đỗ Thị Hải 

Khái quát chung về dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc 

Khu di tích Lịch sử - Văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Đánh giá hiện 

trạng môi trường khu vực triển khai thực hiện dự án;  Dự báo và đánh giá 

các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, các rủi ro, sự cố 

có thể xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện dự án; Đề xuất các giải 

pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó với các 

rủi ro, sự cố của dự án. Dự trù kinh phí cho việc lập báo cáo ĐTM, kinh 

phí quản lý và giám sát môi trường của dự án. 

6 Nghiên cứu xử lý Fe, Mn trong 

nước thải mỏ than bằng công 

nghệ đất ngập nước nhân tạo. Trần Thị Trà Mi 
PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh 

ThS. Đỗ Thị Hải 

Khái quát chung vùng mỏ than Quảng Ninh. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm 

Fe, Mn trong nước thải mỏ than vùng Quảng Ninh. Nghiên cứu, tổng quan 

về nước thải mỏ và các phương pháp xử lý. Nghiên cứu khả năng xử lý 

nước Fe, Mn trong nước thải mỏ.  Thiết kế Các dạng công tác và dự trù 

kinh phí thực hiện 

7 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án xây dựng dây 

chuyền Supe số 2 công suất 

400.000 tấn/năm của Công ty 

Cổ phần Supe phốt phát và 

Hóa chất Lâm Thao, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đối 

với môi trường. 

Hoàng Thị Mong ThS. Đỗ Thị Hải 

Khái quát chung về dự án. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường 

theo 03 giai đoạn: giai đoạn giải phóng mặt bằng, giai đoạn xây dựng và 

vận hành dự án. Dự báo được những rủi ro, sự cố của dự án đối với môi 

trường. Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi 

trường cũng như các phương án phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự 

án đến môi trường. 

Đưa ra chương trình quản lý và giám sát môi trường, dự trù nhân công và 

kinh phí cho việc lập báo cáo ĐTM. 

8 Nghiên cứu đánh giá các tác Ngô Thị Hồng Nhung ThS. Đỗ Thị Hải Khái quát chung về dự án. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường 



động của dự án “đầu tư dây 

chuyền sản xuất NPK số 2 

công suất 150.000 tấn/năm của 

Công ty Cổ phần Supe phốt 

phát và Hóa chất Lâm Thao” 

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 

Thọ đối với môi trường. 

theo 03 giai đoạn: giai đoạn giải phóng mặt bằng, giai đoạn xây dựng và 

vận hành dự án. Dự báo được những rủi ro, sự cố của dự án đối với môi 

trường. Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi 

trường cũng như các phương án phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự 

án đến môi trường.Đưa ra chương trình quản lý và giám sát môi trường, 

dự trù nhân công và kinh phí cho việc lập báo cáo ĐTM. 

9 Nghiên cứu đánh giá tác động 

của dự án Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Khu đô thị mới 

phía Nam thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang đối với môi trường 

Vũ Thị Suốt ThS. Đỗ Thị Hải 

Khái quát chung về dự án. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường 

theo 03 giai đoạn: giai đoạn giải phóng mặt bằng, giai đoạn xây dựng và 

vận hành dự án. Dự báo được những rủi ro, sự cố của dự án đối với môi 

trường. Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi 

trường cũng như các phương án phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự 

án đến môi trường. 

Đưa ra chương trình quản lý và giám sát môi trường, dự trù nhân công và 

kinh phí cho việc lập báo cáo ĐTM. 

10 Thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung cho 

khu vực phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh, công suất 4.300 

m
3
/ngày. 

Nguyễn Kim Trường ThS. Đỗ Thị Hải 

Điều kiện địa lý tự nhiên khu vực TP. Hạ Long, Quảng Ninh; Nêu được 

Tổng quan về nước thải và các phương pháp xử lý nước thải, đưa ra được 

một số công nghệ xử lý nước thải phổ biến và đang sử dụng. Lựa chọn, 

thiết kế hệ thống, tính toán hệ thống xử lý nước thải cho khu vực phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, công suất 4.300 m3/ngày; 

Các dạng công tác đã thực hiện, Tính toán kinh phí, dự trù nhân lực và 

thời gian thi công. 

11  Đặc điểm địa sinh thái khu 

vực thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An, thiết kế hệ thống xử lý 

nước cấp cho phường Bến 

Thủy với công suất 4.300 

m³/ngày 

Võ Văn Vinh TS. Vũ Thị Phương Thảo 

Điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội và đặc điểm địa sinh thái khu vực 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nêu được Tổng quan về nước cấp và các 

phương pháp xử lý nước cấp một cách tổng quan, đưa ra được một số 

công nghệ xử lý nước cấp phổ biến và đang sử dụng.Lựa chọn, thiết kế hệ 

thống, tính toán công nghệ xử lý nước cấp cho phường Bến Thủy, thành 

phố Vinh, công suất 4.300 m3/ngày đêm; 

Các dạng công tác đã thực hiện, Tính toán kinh phí, dự trù nhân lực và 

thời gian thi công. 

12 Nghiên cứu áp dụng sản xuất 

sạch hơn trong hoạt động khai 

thác than của khai trường mỏ 

than Cọc Sáu, tỉnh Quảng 

Ninh 

Lê Tuấn Anh TS Trần Thị Thanh Thủy 

Tổng hợp điều kiện địa lý tự nhiên, hiện trạng chất lượng môi trường khu 

vực mỏ than Cọc Sáu, tỉnh Quảng Ninh, đánh giá được các nguồn thải 

phát sinh trong hoạt động khai thác của khai trường từ đó tính toán áp 

dụng sản xuất sạch hơn cho khu vực, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, tính 

toán lợi ích kinh tế và dự trù kinh phí cần thiết khi thực hiện sản xuất sạch 

hơn 

13 Đánh giá hiện trạng môi 

trường và thiết kế hệ thống 

phun sương dập bụi cho mặt 

bằng khai thác + 36 và + 40 

Đậu Minh Đức TS Trần Thị Thanh Thủy 

Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực mỏ than Dương 

Duy cùng hiện trạng chất lượng môi trường của mỏ. Tổng quan các công 

nghệ dập bụi trên thế giới và tại Việt Nam từ đó với đặc trưng của dòng 

thải, nồng độ và kích thước bụi của khu vực khai thác, lựa chọn công nghệ 



Công ty than Dương Huy, tỉnh 

Quảng Ninh 

phù hợp để xử lý bụi khu vực khai thác, tính toán thiết kế hệ thống phun 

sương cao áp dập bụi cho mặt bằng + 36 và + 40 cùng dự trù nhân lực và 

kinh phí cần thiết. 

14 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án đầu tư xây 

dựng đường 62 m từ khu đô thị 

mới phía Tây thành phố Hải 

Dương đi huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương đối với môi trường 

Ngô Quỳnh Hương TS Trần Thị Thanh Thủy 

Đánh giá hiện trạng môi trường nền của dự án, tổng hợp được các hạng 

mục công trình cùng phương tiện thiết bị thực hiện thi công xây dựng làm 

cơ sở dự báo các tác động chính khi triển khai dự án từ giải phóng mặt 

bằng đến thi công, xây dựng và vận hành dự án đối với môi trường. Xây 

dựng các biện pháp giảm thiểu cần thiết theo từng giai đoạn và hợp phần 

môi trường như không khí, nước, chất thải rắn, CTNH, tiếng ồn và độ 

rung, các rủi ro, sự cố môi trường… Xây dựng chương trình giám sát, tính 

toán, dự trù nhân lực, kinh phí cần thiết để thực hiện công tác lập đánh giá 

tác động của dự án đến môi trường. 

15 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án đường trục khu 

kinh tế nối dài (giai đoạn 1) 

tỉnh Bình Định đối với môi 

trường Lê Minh Thu TS Trần Thị Thanh Thủy 

Đánh giá được hiện trạng môi trường nền của dự án, dự báo các tác động 

chính khi triển khai thực hiện dự án từ giải phóng mặt bằng đến thi công, 

xây dựng và vận hành dự án đối với môi trường. Trên cơ sở đó, đưa ra 

được các biện pháp giảm thiểu cần thiết đối với từng giai đoạn và với từng 

hợp phần môi trường như không khí, nước, chất thải rắn, CTNH, tiếng ồn 

và độ rung, các rủi ro, sự cố môi trường… Xây dựng các chương trình 

giám sát để kiểm soát tác động, tính toán, dự trù nhân lực, kinh phí cần 

thiết để thực hiện công tác lập đánh giá tác động của dự án đến môi 

trường. 

16 Thiết kế hệ thống cấp và xử lý 

nước ngầm cung cấp cho nhà 

máy Bia Sài Gòn – Hà Nam 

công suất 1.500 m
3
/ngày 

Nguyễn Văn Hưng Đỗ Văn Bình 

- Thiết kế được hệ thống cấp và xử lý nước ngầm cung cấp cho nhà máy 

Bia Sài Gòn – Hà Nam công suất 1.500 m3/ngày đạt yêu cầu chất lượng, 

đúng thời gian quy định. 

- Tính toán thiết kế và dự trù kinh phí cho hệ thống hợp lý, đúng quy định 

hiện hành. 

17 Nghiên cứu các tác động đến 

môi trường dự án “Hồ chứa 

nước Ia Thul, huyện IA Pa, 

tỉnh Gia Lai” đối với môi 

trường  

Nguyễn Thị Khánh Linh Đỗ Văn Bình 

-Thiết kế và xây dựng được quy trình thực hiện bản ĐTM cho dự án “Hồ 

chứa nước Ia Thul, huyện IA Pa, tỉnh Gia Lai” đối với môi trường. Nhận 

dạng và đánh giá được các tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường do 

việc xây dựng hồ chứa nước Ia Thul.-Đã đề xuất giám sát, giảm thiểu và 

kế hoạch quan trắc môi trường khi xây dựng và vận hành dự án Biết dự trù 

kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành 

18 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án “Đầu tư xây 

dựng công trình khai thác và 

chế biến thô quặng sa khoáng 

TiTan – Zircon mỏ Bắc Đề Gi, 

xã Cát Khánh và xã Cát 

Thành, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định” đối với môi trường 

Mai Thị Thúy Ngân Đỗ Văn Bình 

- Nghiên cứu,thiết kế và xây dựng được quy trình thực hiện bản ĐTM cho 

dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến thô quặng sa 

khoáng TiTan – Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh và xã Cát Thành, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định” đối với môi trườn 

- Vận dạng và đánh giá được các tác động tích cực, tiêu cực đến môi 

trường do việc khai thác chế biến quặng. 

- Đã đề xuất giám sát, giảm thiểu và kế hoạch quan trắc môi trường khi 

xây dựng và vận hành dự án 



-  Biết tính toán, dự trù kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành 

19 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động đến môi trường dự án 

“Thủy điện Nước Chè, tỉnh 

Quảng Nam” đối với môi 

trường 

Nguyễn Thị Minh Phương Đỗ Văn Bình 

- Nghiên cứu,thiết kế và xây dựng được quy trình thực hiện bản ĐTM cho 

dự án “Thủy điện Nước Chè, tỉnh Quảng Nam” đối với môi trường 

- Nhận dạng và đánh giá được các tác động tích cực, tiêu cực đến môi 

trường do việc xây dựng thủy điện gây ra. 

- Đã đề xuất giám sát, giảm thiểu và kế hoạch quan trắc môi trường khi 

xây dựng và vận hành dự án thủy điện. –  

 Biết tính toán, dự trù kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành 

20 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án “Đường dây 

110 KV Tịnh Biên - Hà Tiên 

tại huyện Tịnh Biên tỉnh An 

Giang và huyện Giang Thành, 

thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên 

Giang” đối với môi trường 

Lê Thị Quỳnh  Đỗ Văn Bình 

- Nghiên cứu,thiết kế và xây dựng ĐTM cho dự án “Đường dây 110 KV 

Tịnh Biên - Hà Tiên tại huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang và huyện Giang 

Thành, thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang” đối với môi trường 

-  Nhận dạng và đánh giá được các tác động tích cực, tiêu cực đến môi 

trường do việc xây dựng đường dây 110KV gây ra.  

- Đã đề xuất giám sát, giảm thiểu và kế hoạch quan trắc môi trường khi 

xây dựng và vận hành dự án đường dây tải điện. Biết tính toán, dự trù kinh 

phí thực hiện theo quy định hiện hành 

21 Thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt cho khu dân cư 

phường Long Biên, Hà Nội, 

công suất 2.000 m
3
/ngày 

Vũ Hoa Linh Đỗ Văn Bình 

- Nêu được tổng quan về phương pháp xử lý nước thải nói chung và nước 

thải sinh hoạt nói riêng. 

- Thiết kế được hệ thống thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư 

phường Long Biên, Hà Nội, công suất 2.000 m3/ngày đạt yêu cầu chất 

lượng, đúng thời gian quy định.Tính toán thiết kế và dự trù kinh phí cho 

hệ thống hợp lý, đúng quy định hiện hành. 

22 Đặc điểm nước thải mỏ than 

Ngã Hai thuộc công ty than 

Quang Hanh và đề xuất công 

nghệ xử lý nước thải mỏ để 

bảo vệ môi trường 

Tống Minh Tân  Đỗ Văn Bình 

Tổng quan nghiên cứu và xử lý nước thải mỏ than  

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực mỏ than Quang Hanh Đặc 

điểm ước thải mỏ than Ngã Hai thuộc công ty than Quang Hanh và ảnh 

hưởng của nước thải mỏ than tới môi trường. Đề xuất các biện pháp xử lý 

nước thải mỏ. 

23 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án xây dựng nhà 

máy xử lý nước thải tạ xã Sơn 

Đồng, huyện Hoài Đức đối với 

môi trường 

Nguyễn Thúy Hạnh ThS Đỗ Cao Cường 

Theo nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, hiện trên lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy có hơn 4.000 doanh nghiệp nằm trong 8 khu công nghiệp - 

cụm công nghiệp (KCN-CCN), 266 cơ sở ngoài KCN-CCN, hơn 450 làng 

nghề. Hoạt động sản xuất của các cơ sở này đang phát sinh nhiều chất 

thải. Ước tính lượng nước thải sinh hoạt được đưa vào môi trường nước 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy khoảng 15.000 tấn/ngày. Trong khi đó, nước 

thải sinh hoạt (chiếm 56% tổng lượng nước thải) của hơn 10 triệu cư dân 

không được xử lý đều đổ thẳng vào các sông hồ trong lưu vực. Đây là một 

nguyên nhân quan trọng làm gia tăng ô nhiễm.Huyện Hoài Đức – thành 

phố Hà Nội là một huyện nằm trong lưu vực sông Nhuệ. Đây là huyện có 

nhiều làng nghề truyền thống, đặc biệt là chế biến nông sản nên tình trạng 

ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn huyện Hoài Đức đang ở 

trong tình trạng báo động. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm 



khắc phục sự ô nhiễm, song do sự phát triển của các làng nghề, lượng 

nước thải chưa xử lý đổ ra con kênh T2 ngày một nhiều hơn nên việc xử 

lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Sơn Đồng và các xã khác 

trên địa bàn huyện Hoài Đức đến nay còn bỏ ngỏ. Con kênh T2 vẫn tiếp 

tục bị ô nhiễm. 

Chương 1: Khái quát chung về dự án và khu vực xung quanh 

Chương 2: Cơ sở pháp lý và  các phương pháp được sử dụng để dự báo, 

đánh giá tác động môi trường của dự án 

Chương 3: Dự báo, đánh giá tác động môi trường và sự cố, rủi ro của dự 

án  

Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng 

phó rủi ro, sự cố của dự án 

Chương 5: Kế hoạch quản lý, giám sát mô trường và dự trù kinh phí dự án 

24 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án xây dựng hệ 

thống  xử lý nước thải tại  Khu 

công nghiệp Tằng Loỏng - 

huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào 

Cai  đối với môi trường 

Lê Thị Huyền ThS Đỗ Cao Cường 

Bảo Thắng là một huyện thuộc tỉnh Lào Cai do đó quá trình công nghiệp 

hóa ở huyện Bảo Thắng cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ với sự hình thành 

cụm công nghiệp Tằng Loỏng. Cụm công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo 

Thắng là một trong những cụm công nghiệp trọng điểm về chế biến 

khoáng sản và sản xuất hóa chất. Trong những năm qua, cụm công nghiệp 

này càng phát triển và nhận được sự quan tâm đầu tư lớn của tỉnh, đồng 

thời thu hút được nhiều dự án đầu tư và dần trở thành trung tâm công 

nghiệp lớn không chỉ của tỉnh mà của cả nước Từ khi hình thành và phát 

triển, cụm công nghiệp đã có những đóng góp rất lớn cho sự phát tiển kinh 

tế - xã hội của địa phương, song bên cạnh những thành tựu mà cụm công 

nghiệp mang lại, người dân trong huyện Bảo Thắng phải đối diện với tình 

trạng ô nhiễm môi trường do chất thải, nước thải từ cụm công nghiệp 

Tằng Loỏng. Hàng loạt các nhà máy chạy theo lợi nhuận không quan tâm 

đến môi trường sống của người dân xung quanh đã tiến hành xử lý chất 

thải không đúng quy định ra môi trường bên ngoài, biến những dòng suối, 

các kênh mương xanh thành những dòng sông chết như: suối Trát, kênh 

Trung-thủy nông, làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân. Đó là 

vấn đề bức bách và nan giải mà cơ quan chức năng và cộng đồng địa 

phương đang phải cùng tìm giải pháp khắc phục, xử lý. 

Chương 1: Khái quát chung về dự án và khu vực xung quanh 

Chương 2: Cơ sở pháp lý và  các phương pháp được sử dụng để dự báo, 

đánh giá tác động môi trường của dự án 

Chương 3: Dự báo, đánh giá tác động môi trường và sự cố, rủi ro của dự 

án 

Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng 

phó rủi ro, sự cố của dự án 

Chương 5: Kế hoạch quản lý, giám sát môi trường và dự trù kinh phí dự 



án 

25 Nghiên cứu, đánh giá các tác 

động của dự án Đầu tư xây 

dựng Khách sạn Nghỉ dưỡng 

Cao nguyên Sapa đối với môi 

trường 

Đỗ Thị Hải ThS Đỗ Cao Cường 

Dự án đầu tư “ xây dựng Khách sạn Nghỉ dưỡng Cao nguyên Sapa” sau 

khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng được chỗ nghỉ lưu trú cho khách du lịch 

Sa Pa,đáp ứng nhu cầu phát triển các hoạt động hội họp, cưới hỏi tại Sa 

Pa, đáp ứng nhu cầu ăn uống thưởng thức đặc sản Sa Pa của du khách, giải 

quyết việc làm cho người địa phương,đóng góp các khoản thuế cho địa 

phương. Trong quá trình thi công dự án sẽ phát sinh ra chất thải như: 

Nước thải thi công, nước thải sinh hoạt của công nhân, chất thải rắn xây 

dựng, chất thải sinh hoạt, bụi, khí thải, ồn,… làm ảnh hưởng đến môi 

trường khu dự án và môi trường xung quanh 

Chương 1: Khái quát chung về dự án và khu vực xung quanh 

Chương 2: Cơ sở pháp lý và  các phương pháp được sử dụng để dự báo, 

đánh giá tác động môi trường của dự án 

Chương 3: Dự báo, đánh giá tác động môi trường và sự cố, rủi ro của dự 

án 

Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng 

phó rủi ro, sự cố của dự án 

Chương 5: Kế hoạch quản lý, giám sát môi trường và dự trù kinh phí dự 

án 

26 Nghiên cứu, đánh giá tác động 

của dự án Đầu tư xây dựng 

khách sạn quốc tế Đông 

Dương Sapa, Lào Cai đối với 

môi trường. 

Trần Thị Minh Phương ThS Đỗ Cao Cường 

Trong xu thế hội nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội ngày càng 

mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất, thương mại,dịch vụ và 

giảm dần nông nghiệp thuần túy của các địa phương. Với điều kiện địa 

hình tương đối bằng phẳng cùng một nền khí hậu ôn đới đặc trưng, đã tạo 

điều kiện tích cực cho Sa Pa phát triển mạnh ngành du lịch, dịch vụ.  

Theo định hướng phát triển du lịch Sa Pa đến năm 2030 để đáp ứng yêu 

cầu của du khách trong và ngoài nước định hướng phát triển về các dịch 

vụ cao cấp khách sạn 5 sao là hết sức cần thiết theo quy mô phát triển 

ngày càng cao của Sa Pa. Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án sẽ phát 

sinh ra chất thải như: Nước thải thi công, nước thải sinh hoạt của công 

nhân, chất thải rắn xây dựng, chất thải sinh hoạt, bụi, khí thải, ồn,… làm 

ảnh hưởng đến môi trường khu dự án và môi trường xung quanh 

Chương 1: Khái quát chung về dự án và khu vực xung quanh 

Chương 2: Cơ sở pháp lý và  các phương pháp được sử dụng để dự báo, 

đánh giá tác động môi trường của dự án 

Chương 3: Dự báo, đánh giá tác động môi trường và sự cố, rủi ro của dự 

án 

Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng 

phó rủi ro, sự cố của dự án 

Chương 5: Kế hoạch quản lý, giám sát môi trường và dự trù kinh phí dự 

án 



27 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của dự án đô thị mới tại 

tổ 24A đến tổ 26B, phường 

Duyên Hải, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai đối với môi 

trường. 

Lưu Quang Trung ThS Đỗ Cao Cường 

Trên cơ sở phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng 

chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện dự án và đánh giá tác động 

môi trường của dự án “Khu đô thị mới tại tổ 24A – 26B, phường Duyên 

Hải” cho thấy: Đã nhận diện được tương đối đầy đủ các nguồn gây tác 

động môi trường và đã dự báo chi tiết về tải lượng các nguồn thải trong 

quá trình thực hiện Dán cũng như nồng độ các chất thải để so sánh với các 

QCVN hiện hành. Quy mô và mức độ các tác động khi thực hiện Dự án 

đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội là tương đối lớn nếu như Chủ dự 

án không thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật, quản lý và giám sát 

để giảm thiểu các tác động tiêu cực trên. Trình bày khá đầy đủ và cụ thể 

các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường từ 

giai đoạn thi công xây dựng đến vận hành Dự án, cũng như các biện pháp 

giám sát để đảm bảo mọi hoạt động của Dự án đều không gây ảnh hưởng 

tiêu cực đến môi trường. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đưa 

ra trong báo cáo ĐTM là phù hợp về mặt tính toán lý thuyết cũng như thực 

tế. Chủ đầu tư có đầy đủ năng lực về tài chính, con người,… để thực hiện 

tốt các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nêu trên.Đối với các rủi 

ro, sự cố có thể xảy ra trong suốt quá trình triển khai dự án và đưa vào 

hoạt động đã được dự báo cụ thể. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các 

rủi ro, sự cố môi trường là rất khó để dự báo, đặc biệt là các sự cố thiên 

tai, nên Chủ đầu tư Dự án sẽ phối hợp với các nhà khoa học, chính quyền 

các cấp để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại nếu xảy ra các sự cố và 

rủi ro môi trường. 

Chương 1: Khái quát chung về dự án và khu vực xung quanh 

Chương 2: Cơ sở pháp lý và  các phương pháp được sử dụng để dự báo, 

đánh giá tác động môi trường của dự án 

Chương 3: Dự báo, đánh giá tác động môi trường và sự cố, rủi ro của dự 

án 

Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng 

phó rủi ro, sự cố của dự án 

Chương 5: Kế hoạch quản lý, giám sát môi trường và dự trù kinh phí dự 

án 

28 Tính toán thiết kế hệ thống xử 

lý nước thải cho nhà máy bia 

Hà Nội, huyện Thanh Oai, TP 

Hà Nội, công suất 

1500m3/ngày đêm 
Nguyễn Quốc Tuấn ThS Đỗ Cao Cường 

-Sản xuất bia là ngành đồ uống nên trong quá trình sản xuất phải sử dụng 

rất nhiều nước. Nguyên liệu cho sản xuất bia bao gồm malt, gạo. Nguyên 

liệu này được nghiền nhỏ sau đó đưa vào chế biến dịch đường. Trong quá 

trình nấu, nước được sử dụng nhiều cho nấu, cung cấp cho lò hơi để sản 

xuất hơi nước phục vụ cho công nghệ; nước dùng làm mát các máy móc 

thiết bị. Nước dùng trong các quá trình sản xuất để chuyển thành sản 

phẩm hoặc dùng ở dạng hơi thì hầu như không bị thải bỏ hoặc thải rất ít. 

Nước thải trong sản xuất bia chủ yếu phát sinh từ quá trình rửa, vệ sinh 



máy móc thiết bị và vệ sinh nhà xưởng; chủ yếu tập trung ở các khu vực 

lên men, lọc bia và chiết sản phẩm. Với đặc thù của sản xuất bia đòi hỏi 

phải sử dụng lượng nước rửa và vệ sinh khá lớn. Thực tế cho thấy, đặc 

tính chung của nước thải trong sản xuất bia là chứa nhiều chất gây ô 

nhiễm với chủ yếu các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo, chất rắn ở dạng 

lắng và lơ lửng; một số chất vô cơ hòa tan, hợp chất nitơ và phốt pho. Tất 

cả các chất gây ô nhiễm có trong nước thải đều từ các thành phần như bã 

malt, cặn lắng trong dịch đường lên men, các hạt trợ lọc trong khâu lọc 

bia, xác men thải khi rửa thùng lên men, bia thất thoát cùng nước thải 

trong khâu chiết và khâu làm nguội chai sau khi thanh trùng. Với công 

nghệ xử lý, nước thải sinh hoạt sau khi xử lý của tòa nhà sẽ được xử lý 

triệt để, đạt giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

Tổng quan về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý;Giới thiệu về 

đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội và môi trường trong khu vực 

nghiên cứu 

Nghiên cứu dự báo tính chất nước thải Nhà máy bia Hà Nội tại thị trấn 

Kim Bài Lựa chọn công nghệ, tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

công suất 1500 m3/ngày. 

Trong giới hạn của đồ án tốt nghiệp cũng như thời gian thực hiện đồ án, 

phạm vi nghiên cứu tập chung lựa chọn công nghệ, thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của nhà máy Bia Hà Nội – Kim Bài. 

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA VÀ CÁC 

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

CHƯƠNG 3. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO 

NHÀ MÁY BIA HÀ NỘI 

CHƯƠNG 4. CÁC DẠNG CÔNG TÁC 

CHƯƠNG 5. DỰ TOÁN NHÂN LỰC VÀ CHI PHÍ 

29 “Đặc điểm địa sinh thái khu 

vực Gia Lâm, Hà Nội. Thiết kế 

hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt cho nhà máy dệt 10/10 cơ 

sở Cổ Bi, công suất 200 

m
3
/ngày” 

Phan Huy Hoàng ThS. Trần Thị Thu Hương 

Sinh viên đã được thực tập sản xuất và tốt nghiệp tại khu vực nghiên cứu. 

Sinh viên cũng được giao nhiệm vụ thu thập tài liệu, đọc, đi thực địa và 

lên kế hoạch hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy dệt 10/10 cơ 

sở Cổ Bi, công suất 200 m3/ngày.  

- Sinh viên Phan Huy Hoàng đã hoàn thành nội dung đồ án theo đúng yêu 

cầu về chất lượng cũng như tiến độ. 

30 “Đặc điểm địa sinh thái khu 

vực Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt cho bệnh viện 

Phương Đông giai đoạn 1, 

công suất 250 m
3
/ngày” 

Chang A Sơ ThS. Trần Thị Thu Hương 

Sinh viên đã được thực tập sản xuất và tốt nghiệp tại khu vực nghiên cứu. 

Sinh viên cũng được giao nhiệm vụ thu thập tài liệu, đọc, đi thực địa và 

lên kế hoạch thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho bệnh viện 

Phương Đông giai đoạn 1, công suất 250 m3/ngày.  

- Sinh viên Chang A Sơ đã hoàn thành nội dung đồ án theo đúng yêu cầu 

về chất lượng cũng như tiến độ. 



31 “Đặc điểm địa sinh thái khu 

vực Hoài Đức, Hà Nội. Thiết 

kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất cho Công ty TNHH 

MTV Điện - Điện tử 3C Hà 

Tây, công suất 120 m3/ngày 

đêm” 

Nguyễn Thị Diệu Huyền ThS. Trần Thị Thu Hương 

Sinh viên đã được thực tập sản xuất và tốt nghiệp tại khu vực nghiên cứu. 

Sinh viên cũng được giao nhiệm vụ thu thập tài liệu, đọc, đi thực địa và 

lên kế hoạch Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất cho Công ty 

TNHH MTV Điện - Điện tử 3C Hà Tây, công suất 120 m3/ngày đêm. 

- Sinh viên Nguyễn Thị Diệu Huyền đã hoàn thành nội dung đồ án theo 

đúng yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ. 

32 “Đặc điểm địa sinh thái khu 

vực Hoài Đức, Hà Nội. Thiết 

kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất cho Công ty CP 

Thương mại Tân Tiến Phát, 

công suất 100 m
3
/ngày đêm” 

Nguyễn Thị Tuyết ThS. Trần Thị Thu Hương 

Sinh viên đã được thực tập sản xuất và tốt nghiệp tại khu vực nghiên cứu. 

Sinh viên cũng được giao nhiệm vụ thu thập tài liệu, đọc, đi thực địa và 

lên kế hoạch Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất cho Công ty CP 

Thương mại Tân Tiến Phát, công suất 100 m3/ngày đêm. 

- Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết đã hoàn thành nội dung đồ án theo đúng 

yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ. 

33 “Nghiên cứu và đánh khả năng 

xử lý COD và N trong nước 

thải giết mổ bằng phương pháp 

sinh học kết hợp màng MBR 

công suất 30 m3/ng” 

Nguyễn Đức Hải ThS. Trần Thị Thu Hương 

Sinh viên đã được thực tập sản xuất và tốt nghiệp tại PTN thực hiện đề tài. 

Sinh viên được giao nhiệm vụ thu thập tài liệu, đọc và lên kế hoạch làm 

thí nghiệm chạy mô hình đánh khả năng xử lý COD và N trong nước thải 

giết mổ bằng phương pháp sinh học kết hợp màng MBR công suất 30 

m3/ng”. 

- Sinh viên Nguyễn Đức Hải đã hoàn thành nội dung đồ án theo đúng yêu 

cầu về chất lượng cũng như tiến độ. 

34 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

khu A KCN Nam Cấm, tỉnh 

Nghệ An công suất 

2300m
3
/ng.đêm 

Phạm Thị Diễm  ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

35 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

nâng cấp hệ thống xử lý nước 

cấp sinh hoạt nhà máy nước 

Cáo Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội công suất 

3000m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Thị Xoa TS. Đào Đình Thuần 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

36 Nghiên cứu chế tạo giá thể 

mang nano TiO2 ứng dụng cho 

việc xử lý các hợp chất của 

nito trong nước thải sinh hoạt  

Lê Thị Huyền TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Tổng quan khu vực nghiên cứu, chế tạo ra được giá thể mang nano  TiO2 

ứng dụng cho việc xử lý các hợp chất của nito trong nước thải sinh hoạt  

37 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

trạm xử lý nước thải công suất 

2000m3/ngày.đêm cho chung 

cư Five Star Garden Thanh 

Xuân 

Ngô Tuấn Dũng ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 



38 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

khu B KCN Nam Cấm, tỉnh 

Nghệ An công suất 3200 

m
3
/ng.đêm 

Nguyễn Thị Lương  ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

39 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải khu vực 

cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh công suất 30 

m
3
/ngày.đêm 

Vũ Thị Na PGS.TS. Phan Quang Văn 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

40 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước tinh khiết tại  

xưởng sản xuất nước Nawapi 

tại Sài Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội, công suất 

2m
3
/h 

Lê Thị Hồng Vân ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 
Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước tinh 

khiết, tính toán để được giá thành hợp lý nhất 

41 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý các hợp chất của Nitơ  trong 

nước thải chợ Đồng Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Đỗ Thị Hương TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Tổng quan khu vực nghiên cứu, nghiên cứu xử lý các hợp chất của Nitơ 

trong nước thải tại khu vực nghiên cứu  

42 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý nước thải tập trung KCN 

Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc 

công suất 6000 m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Diệu Linh TS. Đào Đình Thuần 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

43 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống quan trắc tự động không 

khí khu vực nhà máy kẽm điện 

phân Thái Nguyên, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

Phạm Thị Hải ThS. Nguyễn Thị Hồng 
Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống quan trắc tự động 

không khí 

44 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải mỏ than 

Mạo Khê, công suất 450 m
3
/h 

Nguyễn Đình Cường TS. Đào Đình Thuần 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

45 Cải tiến quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải mỏ Núi 

Nhện, mức +25  công suất 

1200 m³/h 

Nguyễn Thị Thanh Hương ThS. Đào Trung Thành 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

46 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất 

của Trung tâm chế biến và 

Vũ Thị Mơ PGS.TS. Phan Quang Văn 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 



Kho than tập trung khu vực 

Hòn Gai, Công ty Tuyển than 

Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh 

công suất 1000m
3
/ ngày.đêm 

47 Thiết kế quy trình kĩ thuật tái 

chế pin thải, thu hồi vật liệu 

phục vụ sản xuất cho nhà máy 

pin Văn Điển, thành phố Hà 

Nội 

Lê Thị Hiền ThS. Đào Trung Thành 
Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được quy trình tái chế pin thải, 

thu hồi vật liệu phục vụ sản xuất 

48 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống quan trắc môi trường 

không khí nhà máy Nhiệt điên 

Vũng Áng 1, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Nguyễn Khánh Ngọc TS. Đào Đình Thuần 
Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống quan trắc tự động 

không khí 

49 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

mạng lưới thoát nước huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đào Thị May TS. Đào Đình Thuần Thiết kế mạng lưới thoát nước cho toàn huyện Khoái Châu Hưng Yên 

50 Nghiên cứu đề xuất quy trình 

kiểm soát tai biến trượt lở 

trong quá trình thi công và vận 

hành sân golf  FLC Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Đỗ Tiến Thành ThS. Đào Trung Thành 
Nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm soát tai biến trượt lở trong quá trình thi 

công và vận hành sân golf  FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

51 Cải tiến kỹ thuật hệ thống xử 

lý nước thải thủy sản 

CTTNHH Royal food, tỉnh 

Nghệ An 1000 m
3
/ngày.đêm 

Trịnh Thị Dung TS. Nguyễn Hoàng Nam 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, cải tiến được hệ thống xử lý nước thải 

thủy sản, tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường tại khu vực 

52 Nghiên cứu đề xuất quy trình 

quản lý nước thải tại moong 

khai thác số 21 mỏ than Khe 

Chàm, tỉnh Quảng Ninh, công 

suất 1200m
3
/ ngày đêm 

Nguyễn  Thị Ngọc ThS. Trần Thị Ngọc 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

53 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả 

xử lý niken trong nước thải mạ 

điện công ty sen vòi Viglacera 

Hà Nội bằng hệ thống đá vôi 

và mùn cưa kết hợp vi sinh 

Nguyễn Thị Khuyên TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý niken trong nước thải mạ điện công ty 

sen vòi Viglacera Hà Nội bằng hệ thống đá vôi và mùn cưa kết hợp vi sinh 

54 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả 

của việc tiền xử lý TSS, COD 

trong nước thải sinh hoạt khu 

Đào Thị Hoa TS. Nguyễn Hoàng Nam 

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc tiền xử lý TSS, COD trong nước 

thải sinh hoạt khu vực Nguyên Xá, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

bằng modun lọc hiếu khí 



vực Nguyên Xá, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội bằng 

modun lọc hiếu khí 

55 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả 

xử lý chất hoạt động bề mặt  

có trong nước thải sinh hoạt 

bằng giá thể mang nano TiO2 

Vũ Đình Kiên TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý chất hoạt động bề mặt  có trong nước 

thải sinh hoạt bằng giá thể mang nano TiO2 

56 Thiết kế quy trình kỹ thuật bãi 

chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

hợp vệ sinh cho huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

Đỗ Trà My ThS. Đào Trung Thành 
Thiết kế quy trình kỹ thuật bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh 

cho huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

57 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

nâng cấp hệ thống xử lý nước 

thải cho xưởng sản xuất máy 

nông nghiệp, thị xã Sơn Tây 

với công suất 20 m³/ngày.đêm 

Nguyễn Thị Huyền Trang ThS. Đào Trung Thành 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

58 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống thu hồi và xử lý khí 

Amoniac từ nhà máy tinh 

luyện Vonfram Núi Pháo, tỉnh 

Thái Nguyên, công suất 2.250 

tấn APT/năm và 4.500 tấn 

BTO/năm 

Lương Thị Chào ThS. Đào Trung Thành 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống thu hồi và xử lý khí Amoniac từ nhà 

máy tinh luyện Vonfram Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên, công suất 2.250 tấn 

APT/năm và 4.500 tấn BTO/năm 

59 Nghiên cứu đề xuất quy trình 

quản lý nước thải mỏ than Bù 

Lù, tỉnh Quảng ninh công suất 

400m
3
/ ngày.đêm 

Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Trần Thị Ngọc 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

60 Thiết kế quy trình thu gom và 

kiểm soát chất thải quặng đuôi 

của dự án khai thác và chế 

biến Niken Bản Phúc, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

Đinh Thị Châm ThS. Trần Thị Ngọc 
Thiết kế quy trình thu gom và kiểm soát chất thải quặng đuôi của dự án 

khai thác và chế biến Niken Bản Phúc, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

61 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

nâng cấp hệ thống xử lý nước 

thải KCN Đình Trám, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, 

công suất 2000m
3
/ngày.đêm 

Đàm Thị Hoa PGS.TS. Phan Quang Văn 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

62 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải làng 
Nguyễn Thị Tính ThS. Trần Thị Ngọc 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 



nghề tái chế nhựa Tràng Minh, 

quận Kiến An, thành phố Hải 

Phòng, công suất 

1500m
3
/ngày.đêm 

tại khu vực 

63 Thiết kế hệ thống wetland xử 

lý nước thải sinh hoạt khu vực 

Nguyên Xá, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Đăng Sơn TS. Nguyễn Hoàng Nam 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

64 Thiết kế quy trình kỹ thuật cải 

tạo phục hồi bãi thải mỏ Apatit 

làng Mô, huyện Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai 

Trần Đức Nghiệp ThS. Nguyễn Thị Hồng 
Thiết kế quy trình kỹ thuật cải tạo phục hồi bãi thải mỏ Apatit làng Mô, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

65 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý nước thải mỏ Tràng Khê 

thuộc công ty Than Uông Bí- 

TKV, công suất 2000m
3
/h 

Phạm Phương Thảo ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

66 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý nước cấp cho khu tái định 

cư phường Sở Dầu, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng, 

công suất 1200m
3
/ngày.đêm 

Hoàng Thị Hà Phương TS. Đào Đình Thuần 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước cấp, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

67 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

mạng lưới thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị Lan  ThS. Nguyễn Thị Hồng 
Thiết kế quy trình kỹ thuật mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

68 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải mỏ than 

Hà Lầm-Vinacomin, công suất 

100.000m
3
/ ngày.đêm 

Nguyễn Văn Thiện PGS.TS. Phan Quang Văn 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

69 Thiết kế chương trình quan 

trắc khí thải và bụi của nhà 

máy xử lý chất thải công 

nghiệp nguy hại xã Dương 

Huy, tỉnh Quảng Ninh 

Hoàng Huy Hùng ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được chương trình quan trắc khí 

thải và bụi để đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường tại khu vực 

70 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý nước thải làng nghề tái chế 

nhôm Bình Yên, tỉnh Nam 

Định,  công suất 

600m
3
/ngày.đêm 

Đặng Thị Gấm ThS. Trần Thị Ngọc 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 



71 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

khu C KCN Nam Cấm, tỉnh 

Nghệ An, công suất 1500 

m
3
/ng.đêm 

Đào Thị Thùy Dung ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

72 Thiết kế quy trình kỹ thuật cải 

tạo phục hồi khu vực khai 

trường mỏ đá granit Chư Pốt, 

tỉnh Đắk Lắk 

Phan Đức Dân ThS. Nguyễn Thị Hồng 
Thiết kế quy trình kỹ thuật cải tạo phục hồi khu vực khai trường mỏ đá 

granit Chư Pốt, tỉnh Đắk Lắk 

73 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước cấp cho thị 

xã Sơn Tây công suất 40.000 

m
3
/ngày.đêm 

Đào Thị Thanh Tâm PGS.TS. Phan Quang Văn 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử nước cấp, tính 

toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại 

khu vực 

74 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

nâng cấp hệ thống xử lý khí 

thải tại khu vực sản xuất nhà 

máy pin Văn Điển, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Thùy Linh ThS. Đào Trung Thành 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý khí thải, tính 

toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại 

khu vực 

75 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải mỏ than 

Ngã Hai của công ty than 

Quang Hanh - TKV, tỉnh 

Quảng Ninh, công suất 

10.500m
3
/ngày.đêm  

Nông Quốc Thắng PGS.TS. Phan Quang Văn 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

76 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải công ty 

TNHH MTV Khe Sim, công 

suất 250m
3
/giờ 

Vũ Thị Tiến Duân ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

77 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải mỏ 

đường lò Tuynel Dương Huy, 

tỉnh Quảng Ninh, công suất 

7200 m
3
/ngày đêm 

Vũ Bích Hồng ThS. Đào Trung Thành 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

78 Thiết kế trạm quan trắc môi 

trường nước KCN Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Vũ Văn Hùng TS. Đào Đình Thuần Thiết kế trạm quan trắc môi trường nước KCN Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

79 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

tại cụm công nghiệp Lại Yên, 

Đỗ Thị Nga PGS.TS. Phan Quang Văn 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 



huyện Hoài Đức- Hà Nội, công 

suất 1200m
3
/ngày đêm 

80 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải nhà máy 

mía đường Sơn Dương- tỉnh 

Tuyên Quang, công suất 1100 

m
3
/ngày đêm 

Vũ Thị Ngọc ThS. Trần Thị Ngọc 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

81 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

cuả công ty than Dương Huy – 

TKV, công suất 100m
3
/ngày 

đêm 

Kiều Tiến Thành ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

82 Thiết kế hệ thống Wetland để 

xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ 

sản quy mô hộ gia đình ở 

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình 

Nguyễn Văn Thành TS. Nguyễn Hoàng Nam 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

83 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt 

cho công ty TNHH MTV 

VIỆT PAN - PACIFIC 

WORLD, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang, công suất 300 

m
3
/ngày đêm 

Phạm Trọng Nghĩa ThS. Đào Trung Thành 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

84 Đánh giá đặc điểm chất lượng 

và thiết kế quy trình kỹ thuật 

xử lý sắt và mangan có trong 

nước ngầm cho khu dân cư 

Ninh Hiệp – huyện Gia Lâm – 

thành phố Hà Nội, công suất 

3.500 m
3
/ngày.đêm 

Bế Anh Tuấn ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Đánh giá đặc điểm chất lượng và thiết kế quy trình kỹ thuật xử lý sắt và 

mangan có trong nước ngầm cho khu dân cư Ninh Hiệp – huyện Gia Lâm 

– thành phố Hà Nội, công suất 3.500 m3/ngày.đêm 

85 Đánh giá hàm lượng phóng xạ 

Radium - 226 trong nguồn 

nước khoáng tự nhiên khu vực 

phường Quang Hanh, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh  

Nguyễn Thị Tươi PGS.TS. Phan Quang Văn 
Đánh giá hàm lượng phóng xạ Radium - 226 trong nguồn nước khoáng tự 

nhiên khu vực phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

86 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống cấp nước tập trung  xã 
Nguyễn Thị Xuyến ThS. Trần Thị Ngọc 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống cấp nước tập trung  xã Long Hưng, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (nối mạng cấp nước cho 23.000 dân xã 



Long Hưng, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên (nối mạng cấp 

nước cho 23.000 dân xã Tân 

Tiến và xã Cửu Cao huyện 

Văn Giang tỉnh Hưng Yên) 

Tân Tiến và xã Cửu Cao huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên) 

87 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý nước thải mỏ công ty cổ 

phần than Núi Béo - 

Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh, 

công suất 1600 m
3
/giờ 

Lý Ngọc Anh ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

88 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống cấp nước sinh hoạt cho 

xã Yên Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình,  công 

suất 1250m
3
/ngày đêm 

Nguyễn Hoàng Dũng ThS. Đào Trung Thành 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước cấp, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

89 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý nước ngầm tại khu vực bãi 

giếng Nam Dư, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội công suất 60.000 

m
3
/ngày 

Đào Thị Hà PGS.TS. Nguyễn Phương 

Thiết kế quy trình kỹ thuật xử lý nước ngầm tại khu vực bãi giếng Nam 

Dư,  tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường tại khu vực 

90 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

trạm xử lý nước cấp cho huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, 

công suất 30.000 m
3
/ngày đêm 

Hoàng Thị Hân PGS.TS. Nguyễn Phương 
Thiết kế quy trình kỹ thuật trạm xử lý nước cấp cho huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh, công suất 30.000 m3/ngày đêm 

91 Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

nano ZnO biến tính để xử lý 

một số thuốc kháng sinh trong 

nước thải y tế  

Hoàng Thị Hiên TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO biến tính để xử lý một số thuốc 

kháng sinh trong nước thải y tế  

92 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải thành 

phố Hải Dương, công suất 

13.000 m
3
/ngày đêm 

Nguyễn Hải Hưng TS. Nguyễn Hoàng Nam 

Tổng quan khu vực nghiên cứu, thiết kế được hệ thống xử lý nước cấp, 

tính toán và đưa ra phương án tối ưu nhất giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại khu vực 

93 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống thu gom và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt thông thường 

tại huyện Thủy Nguyên, Thành 

phố Hải Phòng  

Bùi Thị Hường ThS. Nguyễn Thị Hòa 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt thông thường tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng  

94 Đánh giá hiện trạng môi 

trường và xây dựng cơ sở dữ 
Vũ Thị Lan TS. Nguyễn Quốc Phi 

Đánh giá hiện trạng môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường các 

khu vực khai thác khoáng sản vùng Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An sử dụng công 



liệu môi trường các khu vực 

khai thác khoáng sản vùng 

Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An sử 

dụng công nghệ GIS 

nghệ GIS 

95 thiết kế kĩ thuật bãi chôn lấp 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Lê Thị Liễu TS. Đào Đình Thuần 
thiết kế kĩ thuật bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

96 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý As trong nước thải 

bằng vật liệt Nano oxit sắt từ 

pha tạp Mangan tại khu công 

nghiệp Đồng Văn II - Tỉnh Hà 

Nam, công suất 1200m
3
/ngày 

đêm 

Đinh Văn Trung TS. Đào Đình Thuần 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý As trong nước thải bằng vật liệt 

Nano oxit sắt từ pha tạp Mangan tại khu công nghiệp Đồng Văn II - Tỉnh 

Hà Nam, công suất 1200m3/ngày đêm 

97 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý thuốc bảo vệ thực vật tồn 

lưu tại xã Phụng Thượng, 

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà 

Nội 

Đỗ Anh Tú TS. Đào Đình Thuần 
Thiết kế quy trình kỹ thuật xử lý thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại xã 

Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

98 Thiết kế trạm quan trắc  môi 

trường không khí khu công 

nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà 

Nam 

Phạm Minh Tuấn TS. Đào Đình Thuần 
Thiết kế trạm quan trắc  môi trường không khí khu công nghiệp Đồng 

Văn, tỉnh Hà Nam 

99 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý khí thải lò đốt chất 

thải rắn sinh hoạt tại thị xã 

Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, 

công suất 50 tấn/ngày đêm 

Phùng Thị Tuyến ThS. Nguyễn Thị Hồng 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, công suất 50 tấn/ngày đêm 

100 Ứng dụng công nghệ GIS và 

phương pháp phân tích đa chỉ 

tiêu để đánh giá chất lượng 

môi trường các khu vực khai 

thác khoáng sản vùng Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Đậu Thị Hải Trang ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu để đánh 

giá chất lượng môi trường các khu vực khai thác khoáng sản vùng Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

101 Thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải dây chuyền mạ điện công 

ty sen vòi Viglacera, Đại Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Tạ Phương Loan TS. Nguyễn Hoàng Nam 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dây chuyền mạ điện công ty sen vòi 

Viglacera, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội công suất 

35m3/ca 



Hà Nội công suất 35m
3
/ca 

102 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải cho khu 

công nghiệp Song Khê, Nội 

Hoàng, tỉnh Bắc Giang, công 

suất 4000 m
3
/ngày đêm 

Đào Thị Thu Hà TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải cho khu công nghiệp 

Song Khê, Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang, công suất 4000 m3/ngày đêm 

103 Đánh giá đặc điểm chất lượng 

nước và thiết kế quy trình kỹ 

thuật xử lý Fe và Mn trong 

nước ngầm tại khu vực Tân 

An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định, công suất 21.000 

m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Thị Huyền Trang ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Đánh giá đặc điểm chất lượng nước và thiết kế quy trình kỹ thuật xử lý Fe 

và Mn trong nước ngầm tại khu vực Tân An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định, công suất 21.000 m3/ngày.đêm 

104 Thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải siêu thị Vinmart  phường 

Trung Hoà. Quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội, công suất 

190 m
3
/ngày  

Đàm Duy Thanh TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải siêu thị Vinmart  phường Trung Hoà. 

Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, công suất 190 m3/ngày  

105 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt 

phường Dịch Vọng Hậu - quận 

Cầu Giấy, công suất 

200m
3
/ngày 

Tạ Quang Hiếu TS. Đào Đình Thuần 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phường 

Dịch Vọng Hậu - quận Cầu Giấy, công suất 200m3/ngày 

106 Nâng cấp hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt của công ty 

TNHH Shin Sung Vina, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang, công suất 

45m³/ngày.đêm 

Nguyễn Công Đức ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH Shin 

Sung Vina, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, công suất 

45m³/ngày.đêm 

107 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

nâng cấp hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công ty CP May 

Ninh Bình 2, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình, công 

suất 180m
3
/ngày đêm 

Lê Thị Anh Minh ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thiết kế quy trình kỹ thuật nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công ty CP May Ninh Bình 2, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, công 

suất 180m3/ngày đêm 

108 Thiết kế quy trình hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt trong 

bệnh viện Việt-Bỉ - Quận 

Thanh Xuân - Hà Nội, công 

Vũ Bá Trường Linh TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Thiết kế quy trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trong bệnh viện 

Việt-Bỉ - Quận Thanh Xuân - Hà Nội, công suất 150 m3/ngày đêm 



suất 150 m
3
/ngày đêm 

109 Ứng dụng công nghệ viễn 

thám và GIS trong việc giám 

sát môi trường các khu vực 

khai thác khoáng sản tại huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Thị Mai Linh TS. Nguyễn Quốc Phi 
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong việc giám sát môi trường các 

khu vực khai thác khoáng sản tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

110 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

mạng lưới thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt tại thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Bùi Thị Thu Hồng ThS. Nguyễn Thị Hồng 
Thiết kế quy trình kỹ thuật mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

111 Thiết kế quy trình kỹ thuật bãi 

chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

hợp vệ sinh cho huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

Vũ Thảo Trang ThS. Nguyễn Thị Hồng 
Thiết kế quy trình kỹ thuật bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh 

cho huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

112 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

nâng cấp hệ thống xử lý nước 

thải nhà máy chế biến thực 

phẩm Vifon, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương, công 

suất 1200 m
3
/ngày đêm 

Trần Thanh Huyền ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thiết kế quy trình kỹ thuật nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế 

biến thực phẩm Vifon, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, công suất 1200 

m3/ngày đêm 

113 Thiết kế quy trình xử lý nước 

thải mỏ đá hoa trắng xã Châu 

Cường, Quỳ Hợp, Nghệ An, 

công suất 12000m
3
/ngày đêm 

Hoàng Cao Khải PGS.TS. Nguyễn Phương 
Thiết kế quy trình xử lý nước thải mỏ đá hoa trắng xã Châu Cường, Quỳ 

Hợp, Nghệ An, công suất 12000m3/ngày đêm 

114 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải tại khai 

trường Cam Đường 2, công ty 

TNHH MTV Apatit Việt Nam, 

tỉnh Lào Cai, công suất 2000 

m
3
/ngày đêm 

Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải tại khai trường Cam 

Đường 2, công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, tỉnh Lào Cai, công suất 

2000 m3/ngày đêm 

115 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống quan trắc môi trường 

liên quan đến hoạt động khai 

thác khoáng sản khu vực 

huyện Tương Dương, tỉnh 

Nghệ An 

Lưu Thị Hồng Liên ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống quan trắc môi trường liên quan đến 

hoạt động khai thác khoáng sản khu vực huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ 

An 

116 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống quan trắc chất lượng môi 

trường không khí tuyến đường 

Nguyễn Anh Ngọc ThS. Đào Trung Thành 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống quan trắc chất lượng môi trường 

không khí tuyến đường cao tốc Cẩm Phả - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  



cao tốc Cẩm Phả - Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh  

117 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất 

của công ty TNHH Dệt Hiểu 

Huy, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc, công suất 350 

m
3
/ngày đêm 

Phạm Bá Đỉnh ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sản xuất của công ty 

TNHH Dệt Hiểu Huy, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, công suất 350 

m3/ngày đêm 

118 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất 

tinh bột sắn của Công ty 

TNHH một thành viên Hùng 

Hà huyện Bắc Quang, tỉnh Bắc 

Giang, công suất 

600m
3
/ngày.đêm 

Phạm Thị Thu Phương ThS. Trần Thị Ngọc 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sản xuất tinh bột sắn 

của Công ty TNHH một thành viên Hùng Hà huyện Bắc Quang, tỉnh Bắc 

Giang, công suất 600m3/ngày.đêm 

119 Thiết kế quy trình kỹ thuật cải 

tiến hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt nhà máy nước Hồ 

Tây, công suất 1200 m
3
/ngày 

đêm 

Nguyễn Quang Huy ThS. Trần Thị Ngọc 
Thiết kế quy trình kỹ thuật cải tiến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà 

máy nước Hồ Tây, công suất 1200 m3/ngày đêm 

120 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống quan trắc môi trường 

phóng xạ khu vực mỏ đất hiếm 

Nậm Xe, huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu 

Hoàng Thị Hình PGS.TS. Phan Quang Văn 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống quan trắc môi trường phóng xạ khu 

vực mỏ đất hiếm Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

121 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

tại cụm công nghiệp Phú Thị- 

Huyện Gia Lâm- Thành Phố 

Hà Nội, công suất 1200 

m
3
/ngày đêm 

Nguyễn Thị Xuyên PGS.TS. Phan Quang Văn 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm 

công nghiệp Phú Thị- Huyện Gia Lâm- Thành Phố Hà Nội, công suất 

1200 m3/ngày đêm 

122 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải Nhà máy 

sản xuất, gia công sản phẩm 

thuộc Công ty TNHH Sin Chi 

Việt Nam, Khu công nghiệp 

Đồ Sơn, Hải Phòng, công suất 

750 m
3
/ngày đêm 

Bùi Thị Trang Anh PGS.TS. Phan Quang Văn 

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất, gia 

công sản phẩm thuộc Công ty TNHH Sin Chi Việt Nam, Khu công nghiệp 

Đồ Sơn, Hải Phòng, công suất 750 m3/ngày đêm 

123 Xử lý các hợp chất Nito có Phạm Thị Phượng TS. Nguyễn Hoàng Nam Xử lý các hợp chất Nito có trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp 



trong nước thải sinh hoạt bằng 

phương pháp sinh học  

sinh học  

124 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý nước ngầm phục vụ cấp 

nước sinh hoạt cho trường 

trung cấp nghề tổng hợp Hà 

Nội tại Chương Mỹ - Hà Nội, 

công suất 25 m
3
/giờ 

Lê Duy Thắng TS. Đào Đình Thuần 

Thiết kế quy trình kỹ thuật xử lý nước ngầm phục vụ cấp nước sinh hoạt 

cho trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội tại Chương Mỹ - Hà Nội, 

công suất 25 m3/giờ 

125 Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

nano MnO2/đá ong ứng dụng 

xử lý mangan trong nước 

ngầm khu vực Cổ Nhuế 2 - 

Bắc Từ Liêm - Hà Nội 

Lê Thị Thu Hiền TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano MnO2/đá ong ứng dụng xử lý mangan 

trong nước ngầm khu vực Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 

126 Thiết kế quy trình kỹ thuật 

phương án cải tạo phục hồi 

môi trường thuộc dự án đầu tư 

xây dung công trình khai thác 

chế biến quặng apatit loại 3 

làng phúng, xã Chiềng Ken, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

Bùi Thị Mai Trang ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 

Thiết kế quy trình kỹ thuật phương án cải tạo phục hồi môi trường thuộc 

dự án đầu tư xây dung công trình khai thác chế biến quặng apatit loại 3 

làng phúng, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

127 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải của 

Công ty TNHH Puritech Việt 

Nam, công suất 200 m
3
/ngày 

đêm 

Trần Quang Huy ThS. Trần Thị Ngọc 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH 

Puritech Việt Nam, công suất 200 m3/ngày đêm 

128 Thiết kế quy trình kỹ thuật xử 

lý nước thải từ Moong khai 

thác mỏ đá sét Khe Non, xã 

Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam công suất 2000 

m
3
/ngày đêm 

Nguyễn Hồng Nhung PGS.TS. Phan Quang Văn 

Thiết kế quy trình kỹ thuật xử lý nước thải từ Moong khai thác mỏ đá sét 

Khe Non, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam công suất 2000 

m3/ngày đêm 

129 Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

Nano TiO2 biến tính ứng dụng 

xử lý chất kháng sinh trong 

nước thải y tế 

Nguyễn Thị Hải Vân TS. Nguyễn Hoàng Nam 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano TiO2 biến tính ứng dụng xử lý chất 

kháng sinh trong nước thải y tế 

130 Nâng cấp và cải tạo hệ thống 

xử lý nước ngầm tại trạm cấp 

nước sạch Giáp Bát, công suất 

1000 m
3
/ngày đêm 

Đinh Đức Trung ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 
Nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý nước ngầm tại trạm cấp nước sạch 

Giáp Bát, công suất 1000 m3/ngày đêm 



131 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải của công 

ty Sumi thuộc KCN Bảo Minh, 

công suất 120 m
3
/ngày đêm 

Đoàn Thị Trang ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải của công ty Sumi 

thuộc KCN Bảo Minh, công suất 120 m3/ngày đêm 

132 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống quan trắc chất lượng môi 

trường không khí đô thị tại 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

Đỗ Văn Cành ThS. Đào Trung Thành 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống quan trắc chất lượng môi trường 

không khí đô thị tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

133 Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ 

thống xử lý nước thải mỏ chì 

kẽm Lũng Váng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn, công suất 

750 m
3
/ngày đêm 

Vũ Ngọc Hoàng ThS. Đào Trung Thành 
Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải mỏ chì kẽm Lũng 

Váng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, công suất 750 m3/ngày đêm 

134 Nghiên cứu đánh giá tác động 

của dự án Nhà máy Nittan Việt 

Nam tại Mỹ Hào, Hưng Yên, 

tới môi trường 

Nguyễn Thị Thủy ThS. Nguyễn Quang Minh 

Đánh giá, dự báo các tác động, rủi ro, sự cố và đề xuất các biện pháp 

phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn cải tạo nhà 

xưởng, lắp đặt máy móc và hoạt động của dự án nhà máy Nittan Việt Nam 

tại Mỹ Hào, Hưng Yên đến môi trường xung quanh. 

135 Nghiên cứu tính toán thiết kế 

hệ thống  

xử lý nước thải sinh hoạt của 

nhà máy Haesung Vina, KCN 

Khai Quang, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, công suất 

300m
3
/ngày đêm 

Vũ Ngọc Huy ThS. Nguyễn Quang Minh 

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà 

máy Haesung Vina, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc, công suất 300m3/ngày đêm 

136 Nghiên cứu đánh giá tác động 

của dự án Đầu tư công ty 

TNHH may Mayfair tại Kim 

Thành, Hải Dương, tới môi 

trường 

Bùi Thị Kiều Trang ThS. Nguyễn Quang Minh 
Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án Đầu tư công ty TNHH may 

Mayfair tại Kim Thành, Hải Dương, tới môi trường 

137 Nghiên cứu đánh giá các tác 

động của 

dự án Trung tâm thương mại, 

văn phòng, chung cư cao tầng 

Hesco Văn Quán, Hà Đông, 

Hà Nội đối với môi trường” 

Đinh Xuân Quang ThS. Nguyễn Quang Minh 

Nghiên cứu đánh giá các tác động của dự án Trung tâm thương mại, văn 

phòng, chung cư cao tầng Hesco Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đối với môi 

trường” 

138 Thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải sinh  

hoạt công suất 250 m
3
/ngày 

Lưu Thị Mai ThS. Nguyễn Quang Minh 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 250 m3/ngày của 

“Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại và nhà ở” – số 149 

Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 



của “Tòa nhà hỗn hợp văn 

phòng, dịch vụ, thương mại và 

nhà ở” – số 149 Trường Chinh, 

Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

139 Nghiên cứu triển khai công 

nghệ ảo hóa Hyper-V và các 

dịch vụ mạng trên Windows 

Server 2012. 

Lê Tuấn Anh Diêm Công Hoàng 

Nghiên cứu và triển khai công nghệ ảo hóa HyperV, so sánh ưu nhược 

điểm với các công nghệ ảo hóa khác và các dịch vụ mạng cơ bản khác như 

DNS, DHCP, IIS, DFS. Từ đó đi triển khai thực nghiệm trên window 

server 2012 

140 Xây dựng và quản lý website 

trưng bày sản phẩm nội thất sử 

dụng Laravel framework 

Lưu Thị Diệu Linh Diêm Công Hoàng 

Xây dựng được một website quản lý nhà hàng bằng việc sử ngôn ngữ lập 

trình PhP, hệ cơ sở dữ liệu MySQL thông qua Laravel Framework có giao 

diện đẹp, dễ sử dụng và quản trị, có khả năng tương tác với người dùng 

141 Xây dựng ứng dụng quản lý 

chi tiêu trên điện thoại 
Trần Việt Anh Diêm Công Hoàng 

Xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu trên điện thoại. Mục tiêu đặt ra là xây 

dựng thành công ứng dựng quản lý chi tiêu trên điện thoại chạy hệ điều 

hành Android với các tính năng cơ bản như quản lý tại khoản người dùng, 

có chức năng quản lý và lưu thông tin chi, thu 

142 Xây dựng và triển khai policy 

base routing dứng dụng cho 

doanh nghiệp 
Bùi Huy Hoàng Diêm Công Hoàng 

Tìm hiểu về kỹ thuật Policy Based Routing, từ đó xây dụng các mô hình 

thực tế và cấu hình triển khai Policy Based Routing vào từng nhu cầu cụ 

thể nhằm phục vụ đáp ứng công việc trên phần mềm mô phỏng trên máy 

tính 

143 Xây dựng website quản lý nhà 

hàng bằng CakePHP 

Framework 

Bùi Mạnh Cường Diêm Công Hoàng 

Xây dựng được một website quản lý nhà hàng bằng việc sử CakePhP 

Framework và hệ cơ sở dữ liệu MySQL có giao diện thân thiện với người 

dùng, dễ sử dụng và quản trị, và có khả năng tương tác với người dùng 

144 Phân tích thiết kế hệ thống 

quản lý đấu giá trực tuyến cho 

trung tâm dịch vụ đấu giá Đà 

Nẵng 
Lê Thị Hiền Diêm Công Hoàng 

 Phân tích nghiệp vụ thực tế từ đó thiết kế hệ thống Đấu giá trực tuyến sử 

dụng cho Trung tâm dịch vụ đấu giá Đà Nẵng. Thông qua đó, quản trị 

viên có thể quản lý được dữ liệu đầu vào như thông tin tài sản, thông tin 

người có tài sản, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, quy chế đấu giá 

và quá trình diễn ra phiên đấu giá trực tuyến. Ngoài ra, người dùng có thể 

theo dõi thông tin tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, tham gia đấu giá 

145 Ứng dụng công nghệ NodeJS 

để xây dựng trang quản lý bán 

thiết bị điện Phạm Hồng Duy Phan Mạnh Tiến 

Nắm rõ được công nghệ NodeJS và áp dụng framework Sails cùng với cơ 

sở dữ liệu MySQL vào việc xây dựng hệ thống backend. 

Nắm rõ công nghệ ReacJS kết hợp HTML và CSS để xây dựng giao diện 

người dùng, xử lý các tương tác người dùng, sau đó hoàn thành website 

hỏi đáp trực tuyến HUMGQ2A.  

146 Ứng dụng công nghệ NodeJS 

để xây dựng hệ thống chăm 

sóc khách hàng 
Nguyễn Đình Khôi Phan Mạnh Tiến 

Tìm hiểu về công nghệ javascript, ứng dụng công nghệ javascript vào thực 

tế, tìm hiểu các nền tảng Nodejs được phát triển từ javascript. 

Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng dựa trên nền tảng Nodejs trong 

một dự án thực tế 

147  Trần Sách Tuyên Phan Mạnh Tiến Tìm hiểu và áp dụng kiến thức bán vé xe trực tuyến. 



Xây dựng website bán vé xe 

với ASP.NET và MS SQL 

Phân tích, thiết kế, xây dựng website bán vé xe trực tuyến theo hướng đối 

tượng, sử dụng công cụ UML. 

Áp dụng được những kiến thức đã học để xây dựng website bán ve xe trực 

tuyến cho phép người dùng xem, đặt vé, người quản trị quản lý được 

website. 

148 Ứng dụng công nghệ React-

Native xây dựng ứng dụng 

mobile bán hàng 

Nguyễn Mạnh Tú Phan Mạnh Tiến 
Xây dựng ứng dụng bán hàng mobile trên nền tảng android và ios bằng 

công nghệ React Native. 

149 Ứng dụng công nghệ Sailjs, 

Reactjs để xây dựng hệ thống 

hỏi đáp cho sinh viên HUMG Nguyễn Xuân Hòa Phan Mạnh Tiến 

Nắm rõ được công nghệ NodeJS và áp dụng framework Sails cùng với cơ 

sở dữ liệu MySQL vào việc xây dựng hệ thống backend. 

Nắm rõ công nghệ ReacJS kết hợp HTML và CSS để xây dựng giao diện 

người dùng, xử lý các tương tác người dùng, sau đó hoàn thành website 

hỏi đáp trực tuyến HUMGQ2A.  

150 Ứng dụng SailsJs xây dựng hệ 

thống quản lý bán hàng  
Trần Văn Chiến Phan Mạnh Tiến 

Tìm hiểu được các thành phần và cách hoạt động của Node.js, Mysql, 

Angluar.js, Sails.js… 

Ứng dụng các công nghệ tìm hiểu được để xây dựng nên website bán hàng 

quần áo, phụ kiên, gia dung, … 

151 Hệ thống thoại VoIP và triển 

khai thử nghiệm tổng đài 

Asterisk 

Phạm Duy Tuấn 
 

Diêm Công Hoàng 

 Nghiên cứu tổng quan về hệ thống Voice Over IP, từ đó xây dựng và triển 

khai thử nghiệm tổng đài mã nguồn mở Asterisk có khả năng liên lạc nội 

bộ nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc. 

152 Nghiên cứu triển khai hệ thống 

firewall ASA 

Nhữ Việt Cường Đào Anh Thư 

Đồ án tốt nghiệp trình bày được các vấn đề an ninh mạng hiện nay, các 

phương thức tấn công và các chính sách an ninh mạng đang được áp dụng. 

Đồ án tìm hiểu được các vấn đề về firewall bao gồm khái niệm, chức 

năng, phân loại, cơ chế hoạt động…, đồng thời ghiên cứu về hệ thống 

firewall ASA của Cisco, các dòng sản phẩm của firewall ASA, cơ chế 

hoạt động và các chức năng của firewall ASA. Đồ án cũng trình bày thiết 

kế và xây dựng một hệ thống sử dụng firewall ASA. 

153 Nghiên cứu xây dựng website 

bán sách online sử dụng nền 

tảng Google App Engine 

Nguyễn Việt Hùng Đào Anh Thư 

Đồ án đã trình bày được lý thuyết tổng quan về hình thức bán hàng online 

và các công nghệ phát triển website nhanh chóng, thuận tiện. Trong đó 

Google Apps Engine là nền tảng cho phép phát triển ứng dụng web dựa 

trên cơ sở hạ tầng của Google và lưu trữ đám mây. Đồ án đã thực hiện 

phân tích thiết kế hệ thống website quản lý bán hàng, cụ thể là website 

mua bán mặt hàng sách bao gồm các chức năng quản lý cho người quản trị 

và giao diện mua bán dành cho khách hàng. 

154 Nghiên cứu về giải pháp an 

ninh mạng IPSec 
Chu Hoàng Anh Đào Anh Thư 

Đồ án tốt nghiệp trình bày được các vấn đề về về công nghệ IPSEC, 

nghiên cứu về kiến trúc, giao thức thực thi cũng như các phương thức bảo 

mật do IPSEC hỗ trợ. Đồ án cũng đưa ra minh hoạ tính an toàn bảo mật 

thông tin của IPSec. 

155 Nghiên cứu triển khai công Trần Nam Hải Đào Anh Thư Đồ án tốt nghiệp trình bày được những kiến thức về các giải pháp ảo hóa 



nghệ ảo hoá VMWare vSphere bao gồm khái niệm, thành phần, cơ chế hoạt động ưu điểm, nhược điểm và 

phân loại. Đồ án cũng trình bày các công nghệ ảo hoá và nghiên cứu về 

giải pháp ảo hóa VMWare Vsphere. Đồ án trình bày việc triển khai hệ 

thống ứng dụng ảo hóa và cài đặt một số dịch vụ ảo hoá trên hệ thống máy 

chủ VMWare ESXi. 

156 Nghiên cứu ứng dụng mô hình 

MVC để triển khai website 

thông tin và dụng cụ thiên văn 

Nguyễn Mạnh Cường Đào Anh Thư 

Đồ án đã trình bày được lý thuyết tổng quan về thiên văn học, lĩnh vực 

đang từng bước phát triển tại Việt Nam và mô hình MVC để triển khai 

xây dựng website cung cấp thông tin về thiên văn học và các dụng cụ 

thiên văn. Đồ án đã thực hiện phân tích thiết kế hệ thống website quản lý 

thông tin và bán hàng trong lĩnh vực thiên văn. Website này ứng dụng mô 

hình MVC trong thiết kế và lập trình phát triển hệ thống quản trị và cung 

cấp thông tin, mua bán bằng ngôn ngữ ASP.Net. 

157  Nghiên cứu xây dựng giải 

pháp mạng riêng ảo sử dụng 

tường lửa Checkpoint 
Lê Xuân Tùng Đào Anh Thư 

Đồ án tốt nghiệp trình bày được các vấn đề về công nghệ mạng riêng ảo, 

một công nghệ phổ biến và quan trọng chạy trên Internet. Đồ án cũng 

nghiên cứu về tường lửa Check Point và giải pháp VPN được Check Point 

hỗ trợ. Đồ án cũng trình bày phương pháp triển khai, cài đặt và cấu hình 

Check Point và VPN trên Check Point nhằm đưa ra một giải pháp truyền 

thông tin an toàn. 

158 Nghiên cứu triển khai hệ thống 

phát hiện xâm nhập Snort 

Lê Minh Khôi Đào Anh Thư 

Đồ án tốt nghiệp trình bày được các vấn đề về bảo mật hệ thống mạng, tìm 

hiểu về hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập. Đồ án cũng nghiên 

cứu về về ứng dụng mã nguồn mở trong các hệ thống bảo mật, hệ thống 

phát hiện xâm nhập trên mạng NIDS nói chung và hệ thống Snort nói 

riêng. Đồ án cũng trình bày phương pháp triển khai, cài đặt và cấu hình 

phần mềm mã nguồn mở Snort trên hệ điều hành mã nguồn mở CentOS7 

nhằm đưa ra một giải pháp cảnh báo xâm nhập khi có các vi phạm bảo 

mật của hệ thống. 

159  Nghiên cứu và triển khai hệ 

thống firewall mã nguồn mở 

cho doanh nghiệp 
Nguyễn Văn Quang Đào Anh Thư 

Đồ án đã trình bày các giải pháp an toàn-an ninh mạng, trình bày chi tiết 

về giải pháp sử dụng tường lửa để bảo vệ hệ thống mạng. Đồ án cũng trình 

bày được về việc ứng dụng mã nguồn mở cho các giải pháp firewall và 

cac sản phẩm firewal mã nguồn mở phổ biến. Đồ án cũng trình bày chi tiết 

và cấu hình sản phẩm tường lửa mã nguồn mở pfSense, phù hợp cho các 

doanh nghiệp có ngân sách vừa phải. 

160  Xây dựng hệ thống điều khiển 

thiết bị bằng điện thoại di động 
Nguyễn Thị Hạnh Đặng Xuân Điệp 

 Tìm hiểu về Arduino.- Tìm hiểu về module wifi esp 8266 và module rơ 

le.- Mô phỏng điều khiển thiết  bị điện 

161 Ứng dụng SailsJS, AngularJs 

xây dựng hệ thống quản lý 

CLB sách và hành động 

HUMG 

Phạm Bảo Tú Đặng Xuân Điệp 
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý câu lạc bộ sách.- Xây dựng hệ thống 

quản lý câu lạc bộ sách và hành động. 

162 Xây dựng web bán hàng bằng Nguyễn Xuân Duy Đặng Xuân Điệp Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng. Xây dựng website bán hàng. 



asp.net 

163 Xây dựng Website bán bánh 

kem sử dụng framework 

Laravel và PHP 

Nguyễn Văn Huy Đỗ Như Hải 

 Tìm hiểu một số công cụ phát triển phần mềm: PHP, MySQL và 

Framework Laravel.  Xây dựng website cho cửa hàng bánh kem dựa trên 

các công cụ nêu trên 

164 Nghiên cứu một số kỹ thuật 

bảo vệ an toàn thông tin cá 

nhân trên mạng. 

Nguyễn Tiến Đạt Đỗ Như Hải 

 Tìm hiểu tổng quan về an toàn thông tin và các nguy cơ mất an toàn 

thông tin.Tìm hiểu một số kỹ thuật bảo mật thông tin và cài đặt thử 

nghiệm một hệ thống email an toàn. 

165 Nghiên cứu về CoBiT 

framework 
Nguyễn Kim Thi Đỗ Như Hải 

Tìm hiểu tổng quan về cấu trúc, quy trình và nguyên tắc của COBIT. Áp 

dụng COBIT để hỗ trợ xây dựng quy trình quản lý cho một doanh nghiệp 

166 Nghiên cứu về mô hình 

OWASP Nguyễn Thị Thắm Đỗ Như Hải 

Tìm hiểu mô hình OWASP và những lỗ hổng bảo mật phổ biến mà các 

website hay gặp phải. Nghiên cứu quy trình đánh giá website theo chuẩn 

OWASP và làm một số thực nghiệm. 

167 Tìm hiểu về công nghệ 

Blockchain. 
Đỗ Thị Ngọc Đỗ Như Hải 

Áp dụng COBIT để hỗ trợ xây dựng quy trình quản lý cho một doanh 

nghiệp.Cách thức tạo thành một bockchain. 

168 Công cụ kiểm thử phần mềm 

tự động QTP 
Nguyễn Thị Thảo Đỗ Như Hải 

  Tìm hiểu chung về phần mềm, kiểm thử phần mềm. Nghiên cứu về công 

cụ kiểm thử tự động QTP.Ứng dụng công cụ QTP trong thực nghiệm. 

169 Công cụ kiểm thử tự động  

phần mềm Robot Framework  
Nguyễn Thị Ngọc Đỗ Như Hải 

 Tìm hiểu chung về kiểm thử tự động phần mềm.Nghiên cứu về công cụ 

kiểm thử tự động Robot Framework. 

170 Nghiên cứu công nghệ MPLS 

và ứng dụng MPLS/VPN 
Đoàn Văn Khải Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao  thức (MPLS); cấu trúc 

mạng MPLS; Mạng riêng ảo MPLS/VPN; Triển khai mô hình MPLS/VPN 

kết nối các chi nhánh của doanh nghiệp sử dụng phần mềm giả lập mạng 

GNS3. 

171 Nghiên cứu giao thức định 

tuyến ngoại vùng BGP Trịnh Thị Phương Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu giức định tuyến ngoại vùng BGP; phương thức hoạt động của 

giao thức định tuyến ngoại vùng BGP; Thực nghiệm mô phỏng giao thức 

BGP sử dụng GNS3. 

172 Nghiên cứu, thực nghiệm công 

nghệ VLAN 
Nguyễn Vinh Quỳnh Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo VLAN; Thực nghiệm xây dựng mô 

hình mạng sử dụng công nghệ VLAN trên IPv4; IPv6 

173 Nghiên cứu và triển khai 

openVPN 
Nguyễn Doãn Sáng Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu công nghệ VPN và phần mềm mã nguồn mở OpenVPN; Thực 

nghiệm triển khai mô hình OpenVPN trên server (Centos) 

174 Nghiên cứu công nghệ điện 

toán đám mây với open stack 
Bùi Văn Bảo Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu tổng quan về  điện toán đám mây; Công nghệ điện toán đám 

mây trên Open Stack; Thực nghiệm cách cài đặt Openstack Juno. 

175 Nghiên cứu công nghệ điện 

toán đám mây của Google. Lê Xuân Tùng Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu tổng quan về điện toán đám mây và ảo hóa; Công nghệ điện 

toán đám mây của Google; Triển khai website trên Google Compute 

Engine 

176 Nghiên cứu, thực nghiệm giao 

thức IPv6 Lê Bá Hùng Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu giao thức IPv6 và tình hình phát triển của IPv6 hiện nay ở 

trong nước cũng như ngoài nước; Định tuyến trong IPv6; Thực nghiệm 

IPv6 vào mô hình doanh nghiệp nhỏ. 

177 Triển khai hệ thống VoIP bằng 

FreePBX trên CentOS 7 
Lương Quốc Cường Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu công nghệ VoIP, tổng đài Asterisk; Xây dựng mô hình triển 

khai VoIP sử dụng qua open source FreePBX trên nền CentOS trong thực 



tế với các tính năng: Thực hiện được cuộc gọi trong nội bộ, thực hiện cuộc 

gọi đến 1 nhóm extension nội bộ, nhạc chờ khi có cuộc gọi đến, ghi âm 

các cuộc gọi đến và đi. 

178 Nghiên cứu về SEO website 
Nguyễn Hữu Chung Trần Thị Thu Thúy 

Nghiên cứu SEO website; Thực hiện đưa website lên trang đầu của bộ 

máy tìm kiếm với từ khóa “ taxi mỹ đình” 

179 Nghiên cứu triển khai chương 

trình tách biên ảnh sử dụng 

OpenCV trên Hệ điều hành mã 

nguồn mở 

Nguyễn Anh Dũng Phạm Đình Tân 

Tìm hiểu về xử lý ảnh và thư viện OpenCV.Nghiên cứu về bài toán tách 

biên ảnh.Triển khai các thuật toán tách biên ảnh sử dụng ngôn ngữ lập 

trình Python trên Ubuntu 

180 Nghiên cứu triển khai chương 

trình phát hiện đối tượng bằng 

OpenCV trên Python 

Vũ Mạnh Cường Phạm Đình Tân 

Tìm hiểu về thư viện OpenCV và ngôn ngữ lập trình Python.Tìm hiểu bài 

toán phát hiện mặt người, mặt mèo.Triển khai chương trình phát hiện mặt 

người, mặt mèo sử dụng ngôn ngữ lập trình Python  

181 Nghiên cứu sử dụng các thư 

viện Numpy và Matplotlib trên 

Python 

Nguyễn Quy Đức Phạm Đình Tân 
Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python.Tìm hiểu về các thư viện Numpy 

và Matplotlib.Cài đặt và sử dụng thư viện Numpy và Matplotlib 

182 Nghiên cứu triển khai Chatbot 

sử dụng kỹ thuật Machine 

Learning 

Hoàng Sỹ Thông Phạm Đình Tân 
Cài đặt và sử dụng thư viện Numpy và Matplotlib.Tìm hiểu về kỹ thuật 

học máy sử dụng mạng nơ-ron .Cài đặt triển khai Chatbot 

183 Thiết kế website kinh doanh 

mỹ phẩm online 
Vũ Thị Thường Phạm Đình Tân 

Cài đặt triển khai Chatbot.Phân tích thiết kế chức năng của website.Xây 

dựng website kinh doanh mỹ phẩm online sử dụng PHP 

184 Nghiên cứu triển khai phần 

mềm đối sánh vân tay 
Phan Thị Thu Phạm Đình Tân 

Tìm hiểu về vân tay trong sinh trắc học.Xây dựng thuật toán đối sánh vân 

tay.Triển khai phần mềm đối sánh vân tay sử dụng Matlab 

185 Nghiên cứu thiết kế website 

bán hàng sử dụng Wordpress 
Hoàng Công Huỳnh Phạm Đình Tân 

Tìm hiểu về lập trình web sử dụng Wordpress.Phân tích thiết kế chức 

năng của website.Xây dựng website kinh doanh rượu sử dụng Wordpress 

186 Xây dựng website bán hàng 

bằng PHP Phạm Văn Dương Phạm Đình Tân 

Tìm hiểu về lập trình web sử dụng PHP và MySQL.Phân tích thiết kế 

chức năng của website.Xây dựng website kinh doanh điện máy sử dụng 

PHP và MySQL 

187 Nghiên cứu triển khai kỹ thuật 

SEO 
Tạ Thị Hợp Phạm Đình Tân 

Xây dựng website kinh doanh điện máy sử dụng PHP và MySQL.Triển 

khai kỹ thuật SEO website 

188 Xây dựng ứng dụng khám phá 

ẩm thực MyFood trên thiết bị 

Android. 
Đinh Ngọc Vũ ThS Nông Thị Oanh 

Nghiên cứu và tìm hiểu quy trình phát triển và các thư viện hỗ trợ lập trình 

trên nền tảng Android. Xây dựng một ứng dụng hỗ trợ quản lý và cung 

cấp thông tin về các nhà hàng, các món ăn và đặt các món ăn trực tuyến 

trên điện thoại thông minh. 

189 Ứng dụng phần mềm 

NovaHs2016 xây dựng bản đồ 

hiện trạng và tính khối lượng 

san gạt cho bãi thải trong Mỏ 

Đông Khe Sim. 

Đoàn Thị Vân Anh 
ThS Nguyễn Thị Phương 

Bắc 

Tìm hiểu phần mềmNovaHs2016 và quy trình xây dựng bản đồ, tính toán 

khối lượng san gạt từ đó xây dựng bản đồ hiện trạng và tính khối lượng 

san gạt cho bãi thải trong Mỏ Đông Khe Sim. 

190 Xây dựng ứng dụng hướng dẫn Phạm Đức Hoàn TS Lê Hồng Anh Tìm hiểu về quy trình phát triển và các thư viên hỗ trợ lập trình trên thiết 



tập HULAHOOP trên thiết bị 

di động Android. 

bị thông minh sử dụng hệ điều hành Android. Xây dựng một dữ liệu các 

bài tập HULAHOO với nhiều định dạng như text, audio, video. Xây dựng 

một ứng dụng hỗ trợ người tập HULAHOOP có thể chọn chế độ tập luyện 

phù hợp và theo dõi các bài tập. 

191 Xây dựng ứng dụng giao việc 

nhanh trên nền tảng di động 

cho công ty Cổ phần đào tạo 

công nghệ cao Việt Nam. 

Phạm Hải Ninh ThS Nguyễn Thùy Dương 

Nghiên cứu và tìm hiểu quy trình phát triển và các thư viện hỗ trợ lập trình 

trên nền tảng Android. Xây dựng một ứng dụng hỗ trợ giao việc nhanh 

giữa các cấp quản lý trong công ty trên điện thoại thông minh. 

192 Xây dựng sàn giao dịch 

thương mại điện tử Eco Mart. Nguyễn Trọng Nam ThS Nông Thị Oanh 

Tìm hiểu bài toán quản lý mua bán hàng và sàn giao dịch thương mại điện 

tử. Xây dựng một sàn giao dịch thương mại điện tử về các sản phẩm điện 

thoại di động cho công ty Ecomart. 

193 Nghiên cứu và xây dựng phần 

mềm ví điện tử trên nền tảng 

Android. Bùi Thanh Hải ThS Đặng Văn Nam 

Nghiên cứu về quy trình xây dựng và phát triển ứng dụng trên Android, 

Bài toán quản lý chi tiêu hàng ngày, các giao dịch phát sinh và các báo 

cáo thống kê. Xây dựng được ứng dụng ví tiền điện tử trên hệ điều hành 

Android, cho phép người dùng quản lý được chi tiêu hàng ngày và báo cáo 

thống kê tài chính. 

194 Xây dựng ngân hàng đề thi 

trắc nghiệm hỗ trợ ôn tập cho 

học sinh khối 12. 
Đào Xuân Hiệu ThS Nguyễn Thùy Dương 

Thu thập các câu hỏi ôn thi tốt nghiệp PTTH, xây dwungj một website hỗ 

trợ học sinh Trung học thi và tự chấm điểm phần thi của mình; có thể theo 

dõi quá trình thi và đáp án đúng sai, hỗ trợ cho việc củng cố thêm kiến 

thức các môn thi tốt nghiệp 

195 Xây dựng website bán hàng 

nội thất cho Công ty nội thất 

Fanci. 

Phạm Đức Tiến 
ThS Nguyễn Thị Phương 

Bắc 

Tìm hiểu bài toán quản lý mua bán hàng và thương mại điện tử. Xây dựng 

một website giới thiệu và bán hàng nội thất cho công ty nội thất Fansi 

196 Xây dựng website giới thiệu và 

bán hoa tươi cho cửa hàng 

Lovely Flowers. 

Lại Thanh Tùng ThS Nông Thị Oanh 
Tìm hiểu bài toán quản lý mua bán hàng và thương mại điện tử. Xây dựng 

một website giới thiệu và bán sản phẩm cho cửa hàng hoa Lovely Flowers. 

197 Xây dựng ứng dụng tìm kiếm 

nhà trọ trên nền tảng Android. Hoàng Tuấn Vũ 
ThS Nguyễn Thị Phương 

Bắc 

Nghiên cứu và tìm hiểu quy trình phát triển và các thư viện hỗ trợ lập trình 

trên nền tảng Android. Xây dựng một ứng dụng tìm kiếm nhà trọ trực 

tuyến trên điện thoại thông minh. 

198 Xây dựng website bán điện 

thoại và phụ kiện điện thoại 

cho cửa hàng An Nguyên 

Mobile. 

Hà Văn Phương ThS Nông Thị Oanh 

Tìm hiểu bài toán quản lý mua bán hàng và thương mại điện tử. Xây dựng 

một website giới thiệu và bán sản phẩm cho cửa hàng điện thoại An 

Nguyên. 

199 Ứng dụng mã nguồn mở 

Wordpress xây dựng Website 

bán hàng gia dụng cho cửa 

hàng Thành Đạt. 

Nguyễn Hữu Như ThS Nguyễn Thùy Dương 

Nghiên cứu bài toán quản lý bán hàng, thương mại điện tử, sử dụng và 

phát triển một số plugin trên mã nguồn mở để xây dựng website bán hàng 

online 

200 Xây dựng Website bán đồng 

hồ cho cửa hàng SanSan 
Nguyễn Thị Huyền TS Lê Hồng Anh 

Nghiên cứu các framework hỗ trợ phát triển ứng dụng web như Lavarel, 

Node.JS, xây dựng được website bán đồng hồ trên các framework đã tìm 



Watch hiểu và theo yêu cầu nghiệp vụ đã khảo sát 

201 Xây dựng mạng VPN cho 

doanh nghiệp dựa trên nền 

tảng mã nguồn mở OpenVPN. 

Nguyễn Văn Lâm TS Nguyễn Duy Huy 

Tìm hiểu về OpenVPN, đề xuất mô hình triển khai OpenVPN cho doanh 

nghiệp; Cài đặt, cấu hình dịch vụ, mô phỏng, đánh giá thực nghiệm và đưa 

ra những kiến nghị để triển khai hiệu quả. 

202 Xây dựng hệ thống quản lý hồ 

sơ ứng viên cho Công ty cổ 

phần phần mềm Luvina. 
Nguyễn Quý Tiến ThS Đặng Văn Nam 

Nghiên cứu về quy trình quản lý, lưu trữ hồ sơ ứng viên tuyển dụng vào 

công ty Luvina, Xây dựng được hệ thống Website bằng ngôn ngữ Java, 

phục vụ cho 2 nhóm đối tượng người dùng là nhà quản lý có thể tra cứu, 

thông kê hồ sơ ứng viên của công ty, ứng viên có thể trực tiếp xem thông 

tin và tình trạng hồ sơ của mình trên hệ thống. Hệ thống chạy ổn định, hỗ 

trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

203 Xây dựng website quản lý và 

giới thiệu xe ô tô cho Đại lý 

Hyundai Phạm Văn Đồng. 

Trương Uy Vũ TS Nguyễn Duy Huy 

Xây dựng website cho phép quảng bá ô tô, phụ kiện cho Showroom 

Hyundai Phạm Văn Đồng. Bên cạnh đó website cho phép quản lý thông 

tin sản phẩm, khách hàng, bán hàng, thống kê doanh thu... 

204 Xây dựng CSDL, tính toán trữ 

lượng thân quặng và thiết kế 

moong khai thác cho mỏ đất 

hiếm Đồng Pao, Lai Châu sử 

dụng phần mềm Surpac 

Trần Thị Thanh Ngân 
ThS Nguyễn Thị Phương 

Bắc 

Tìm hiểu phần mềm Surpac. Xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ từ đó tính toán 

trữ lượng thân quặng và hỗ trợ thiết kế moong khai thác 

205 Xây dựng website bán điện 

thoại di động và laptop. Lê Xuân Nguyên TS Lê Hồng Anh 

Nghiên cứu các framework hỗ trợ phát triển ứng dụng web như Lavarel, 

Node.JS, xây dựng được website bán điện thoại và laptop  trên các 

framework đã tìm hiểu và theo yêu cầu nghiệp vụ đã khảo sát 

206 Xây dựng website hỗ trợ ôn 

tập thi tốt nghiệp THPT quốc 

gia 
Ngô Duy Hải ThS Đặng Văn Nam 

Đồ án đã xây dựng được hệ thống website cho phép người dùng thi trắc 

nghiệm từng môn riêng lẻ hoặc theo khối thi. Hỗ trợ người dùng ôn tập thi 

tốt nghiệp THPT quốc gia. Website được viết bằng ngôn ngữ PHP, CSDL 

MySQL có giao diện trực quan, dễ sử dụng. 

207 Xây dựng website Quản lý 

nhân sự cho Công ty TNHH 

Hoàng Mai. 

Nguyễn Văn Hân ThS Nguyễn Thùy Dương 
Đồ án đã xây dựng được website quản lý nhân sự cho Công ty Hoàng Mai. 

Website được viết bằng Ngôn ngữ PHP,  

208 Xây dựng phần mềm bán hàng 

điện tử máy tính trên thiết bị di 

động. 

Vũ Diệu Linh TS Nguyễn Duy Huy 

Xây dựng phần mềm bán hàng điện tử, máy tính trên thiết bị di động 

Android. Phần mềm cho phép quản lý, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm 

vào giỏ hàng, thanh toán, giao hàng, đánh giá sản phẩm... 

209 Phân tích thiết kế ứng dụng 

GTField 

Nguyễn Thùy Dương TS. Trần Trung Chuyên 

Giới thiệu sơ lược về ứng dụng GTField, Khảo sát yêu cầu và đưa ra bài 

toán cho ứng dụng. Đặc tả các yêu cầu. Phân tích hệ thống bằng việc sử 

dụng UML 2.0 để mô hình hóa các yêu cầu nghiệp vụ thành các biểu đồ 

use case, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động, biểu đồ quan hệ 

thực thể mở rộng. Xây dựng cơ sở dữ liệu. Thiết kế, mô tả ứng dụng 

GTField trên mobile (hệ điều hành iOS), phát triển ứng dụng trên web 

(web app).  

210 Ứng dụng WebGIS quản lý Hoàng Thị Hường ThS. Trần Mai Hương Tìm hiểu chung về hệ thống bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Nghiên cứu 



bệnh viện khu vực thành phố 

Hà Nội 

công nghệ mã nguồn mở trong xây dựng WebGIS. Đặc tả và phân tích 

thiết kế hệ thống. Xây dựng giao diện và thiết kế Website quản lý bệnh 

viện. 

211 Nghiên cứu Công nghệ thành 

lập bản đồ địa hình từ thiết bị 

bay không người lái UAV 

Hoàng Thành Đạt TS. Nguyễn Quang Khánh 

Tổng quan kiến thức về quy trình thành lập bản đồ địa hình bằng thiết bị 

bay không người lái uav. Khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái 

uav Phamtom 4 pro để thành lập bản đồ địa hình.  

212 Xây dựng hệ thống quản lý 

chất lượng không khí khu vực 

Hà Nội 

Cồ Như Hiển ThS. Trần Mai Hương 

Tìm hiểu tổng quan về chỉ số chất lượng không khí. Nghiên cứu công 

nghệ mã nguồn trong xây dựng Website đo chất lượng không khí. Xây 

dựng dữ liệu chất lượng không khí trên Excel để đưa vào ArcGIS 

GeoEvent Server giả lập điểm Sensor. Thiết kế giao diện Website. Hiển 

thị Map, chỉ số chất lượng không khí trên Web bằng công nghệ mã nguồn 

ArcGIS API for JavaScript, Google Maps JavaScript API, các ngôn ngữ 

HTML, JavaScrip, thư viện mã nguồn mở Bootstrap, giao thức 

WebSocket.  

213 Ứng dụng phần mềm gcadas, 

vilis xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính Phường Hàng Bồ, 

Quận Hoàn Kiếm, TPHà Nội 

Nguyễn Văn Long TS. Trần Trung Chuyên 

Trình bày về bản đồ địa chính và quy trình thành lập bản đồ địa chính. 

Giới thiệu công nghệ, phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Thực 

nghiệm công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

214 Ứng dụng GIS trong phân tích 

đánh giá hiện trạng sử dụng 

đất của Đảo Phú Quốc 
Đoàn Đức Toản TS. Nguyễn Quang Khánh 

Tìm hiểu về công nghệ GIS, phần mềm ArcGIS và phần mềm ArcGIS bao 

gồm: Khái niệm, các thành phần, cấu trúc dữ liệu trong đó có ứng dụng và 

thực tiễn.Tìm hiểu chung về đặc điểm địa hình, vị trí địa lý của Đảo Phú 

Quốc, công tác thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Đảo Phú 

Quốc. Áp dụng phần mềm ArcGIS để phân tích, đánh giá hiện trạng sử 

dụng của từng loại đất.  

215 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính phục vụ công tác quản lý 

đất đai phường Minh Khai- 

thành phố Hà Giang- tỉnh Hà 

Giang 

Trần Song Toàn 
PGS.TS. Nguyễn Trường 

Xuân  ThS. Diêm Thị Thùy 

 Nghiên cứu tổng quan về CSDL, dữ liệu địa chính, các quy định về chuẩn 

dữ liệu địa chính. Khảo sát, thu thập, phân tích dữ liệu, thực nghiệm xây 

dựng và quản lý CSDL địa chính theo quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đã 

trình bày tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang bằng 

phần mềm ArcGIS. 

216 Ứng dụng phần mềm 

Microstation V8i, GCadas, 

ViLis hiệu chỉnh bản đồ địa 

chính và xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý đất đai phường 

Cửa Đông, Quận Hoàn 

Kiếm,TP Hà Nội 

Trần Hữu Hiệu TS. Trần Trung Chuyên 

Bản đồ địa chính và quy trình thành lập bản đồ địa chính. Công nghệ, 

phần mềm thành lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý 

đất đai. Nội dung và công tác biên tập, hiện chỉnh bản đồ địa chính. Xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

217 Xây dựng công cụ tạo mô hình 

thực thể dữ liệu từ cơ sở dữ 

liệu có sẵn 

Lê Thị Thúy TS. Trần Trung Chuyên 

Đối với phần mềm tạo các đối tượng, các lớp từ cơ sở dữ liệu: 1). Tìm 

hiểu khảo sát về Entity Data Model Wizard trong Microsoft; 2). Tìm hiểu, 

nghiên cứu việc xây dựng tạo ra các đối tương, các lớp dựa trên các bảng 



từ cơ sở dữ liệu trong Entity Data Model Wizard; 3). Khảo sát, thu thập 

các tài liệu liên quan đến xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu, cơ sở lập 

trình; 4). Phân tích và thiết kế hệ thống xây dựng công cụ Model 

Generator; 5). Thực nghiệm và đánh giá kết quả. 

218 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục 

vụ công tác quy hoạch sử dụng 

đất Huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai 

Châu 

Lê Thị Hằng 
TS. Nguyễn Quang Khánh  

Th.S. Diêm Thị Thùy 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về GIS. Tổng quan về khu vực thực nghiệm và 

Thiết kế cơ sở dữ liệu- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy 

hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu. 

219 Xây dựng hệ thống quản lý 

chất lượng không khí khu vực 

Hà Nội 

Nguyễn Thanh Tuấn Th.S. Trần Mai Hương 

Tìm hiểu tổng quan về chỉ số chất lượng không khí. Nghiên cứu công 

nghệ mã nguồn trong xây dựng Website đo chất lượng không khí. Xây 

dựng dữ liệu chất lượng không khí trên Excel để đưa vào ArcGIS 

GeoEvent Server giả lập điểm Sensor. Thiết kế giao diện Website. Hiển 

thị Map, chỉ số chất lượng không khí trên Web bằng công nghệ mã nguồn 

ArcGIS API for JavaScript, Google Maps JavaScript API, các ngôn ngữ 

HTML, JavaScrip, thư viện mã nguồn mở Bootstrap, giao thức 

WebSocket.  

220 Xây dựng Website bán Laptop 

online cho Công ty FPT 
Trần Đức Hiếu Th.S. Trần Mai Hương 

 Tìm hiều, ứng dụng các ngôn ngữ lập trình vào thiết kế website (PHP , 

MYSQL). Thiết kế đặc tả hệ thống. Xây dưng cơ sở dữ liệu trên MySQL,  

Xây dựng các module quản lý. Tìm hiểu về PHP, MySQL, phục vụ trong 

quá trình xây dựng trang web. Kiểm thử - Bảo trì hệ thống.  

221 Xây dựng Website bán đồng 

hồ 
Nguyễn Anh Văn TS. Nguyễn Quang Khánh Phân tích thiết kế hệ thống của website, lựa chọn công nghệ. 

222 Xây dựng Website bán thiết bị 

tin học 

Phạm Khương Duy 
PGS.TS. Nguyễn Trường 

Xuân 

Xây dựng website bán thiết bị tin học đưa ra tổng quan về công nghệ được 

sử dụng để xây dựng lên đồ án,bên cạnh các kiến thức về ngôn ngữ lập 

trình như ngôn ngữ HTML, CSS, PHP, thư viện hỗ trợ như: javascript, 

ajax, bootstrap, jquery, kiến thức về cơ sở dữ liệu MySQL, trình bày kiến 

thức về Codeigniter Frameword và mô hình MVC được sử dụng để hoàn 

thành đề tài.Phân tích thiết kế và mô tả website bán thiết bị tin học. Thiết 

kế đặc tả hệ thống, các yêu cầu phi chức năng, vẽ các biểu đồ như use 

case, biểu đồ tuần tự, biểu đồ lớp; thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế mô hình 

cơ sở dữ liệu. Tìm hiểu và việc thiết kế đặc tả, phân tích hệ thống, thiết kế 

và xây dựng lên wesite bán thiết bị tin học. Giao diện các chức năng của 

hệ thống đã được thiết kế và trình bày rất cụ thể. Các kết quả đạt được, 

hạn chế và hướng phát triển sau khi thực hiện đề tài được trình bày trong 

mục cuối cùng. 

223 xây dựng Website bán hàng 

điện thoai di động 

Nguyễn Văn Dũng 
PGS.TS. Nguyễn Trường 

Xuân 

Tìm hiều, ứng dụng các ngôn ngữ lập trình vào thiết kế website (PHP , 

MYSQL). Thiết kế đặc tả hệ thống. Xây dưng cơ sở dữ liệu trên MySQL. 

Xây dựng các module quản lý. Tìm hiểu về PHP, MySQL, phục vụ trong 

quá trình xây dựng trang web.- Website nhanh và hiệu quả hơn trong việc 

quản lý, bán hàng.- Bảo trì hệ thống. 



224 Xây dựng ứng dụng WebGIS 

tra cứu dữ liệu GIS có sẵn 

thông qua Arcgis Portal 
Nguyễn Bảo Khanh 

TS. Trần Trung Chuyên,           

ThS. Diêm Thị Thùy 

 Giới thiệu tổng quan về GIS, WebGIS, ArcGIS for Server, Portal for 

ArcGIS… Những định nghĩa mới nhất về GIS, WebGIS theo xu thế xã hội 

hiện nay. Tổng quan khái niệm về các ngôn ngữ lập trình JavaScript, PHP, 

MySQL, thư viện Bootstrap.Khảo sát, xây dựng tài liệu phân tích thiết kế 

hệ thống ứng dụng WebGIS tra cứu dữ liệu GIS có sẵn. Quá trình xây 

dựng ứng dụng WebGIS tra cứu dữ liệu GIS có sẵn trên nền tảng ArcGIS. 

225 Xây dựng Website bán hàng 

online 
Chu Văn Thắng 

PGS.TS. Nguyễn Trường 

Xuân 

Nghiên cứu ngôn ngữ PHP. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Thiết kế 

đặc tả hệ thống.Phân tích hệ thống. Xây dựng website bán hàng online. 

226 Xây dựng Website bán hàng ô 

tô 
Nguyễn Đức Hiển 

PGS.TS. Nguyễn Trường 

Xuân 

Tìm hiểu ứng dụng ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở dữ liệu SQL cùng các 

thư viện hỗ trợ tương thích vào thiết kế website. Thiết kế đặc tả hệ thống. 

Xây dựng cơ sỏ dữ liệu trên MySQL. Xây dựng các module quản lý, bán 

hàng nhanh và hiệu quả hơn. 

227 Ứng dựng GIS để phân tích 

đánh giá hiện trạng sử dụng 

đất của Quận  Đống Đa TP Hà 

Nội Nguyễn Phi Thiên 
PGS.TS. Nguyễn Trường 

Xuân 

Tìm hiểu về công nghệ GIS, phần mềm ArcGIS và phần mềm ArcGIS bao 

gồm: Khái niệm, các thành phần, cấu trúc dữ liệu trong đó có ứng dụng và 

thực tiễn. Tìm hiểu chung về đặc điểm địa hình, vị trí địa lý của Quận 

Đống Đa, công tác thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Quận 

Đống Đa Hà Nội. Áp dụng phần mềm ArcGIS để phần tích, đánh giá hiện 

trạng sử dụng của từng loại đất ví dụ như:  diện tích, mục đích sử dụng, 

tạo biểu đồ so sánh hiện trạng sử dụng các loại đất.  

228 Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ 

tinh Sentinel-2 và các phương 

pháp tính chỉ số phản xạ thực 

vật áp dụng cho huyện Sóc 

Sơn, Thành phố Hà Nội 

Lê Xuân Vũ 
ThS. Ngô Thị Phương 

Thảo 

Tìm hiểu cơ bản về kỹ thuật viễn thám, đi sâu nghiên cứu ứng dụng ảnh 

vệ tinh Sentinel-2. Tìm hiểu một số chỉ số phản xạ thực vật trong viễn 

thám, sau đó chọn phƣơng pháp tính chỉ số NDVI áp dụng cho khu vực 

nghiên cứu đã chọn. Phạm vi nghiên cứu là các đối tượng lớp phủ bề mặt 

khu vực huyện Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội.   

229 Xây dựng hệ thống CMS quản 

trị sân golf và tính điểm 

Handicap cho các Golfer tại 

Việt Nam 
Bùi Văn Duy TS. Nguyễn Thị Mai Dung 

Nắm bắt khái quát tình hình và phát triển môn thể thao golf tại ViệtNam. 

Đánh giá lựa chọn ngôn ngữ sử dụng trong đề tài. Phân tích nhu cầu 

của,tính cấp thiết dề tài từ đó phân tích thiết kế hệ thống hợp lý. Xây dựng 

cơ sở dữ liệu phù hợp với hệ thống.Xây dựng các chức năng phù hợp vs 

yêu cầu và phân tích hệ thống.Thiết kế giao diện hệ thống. Đưa hệ thống 

tới người sử dụng. 

230 Thiết kế, xây dựng 

geodatabase trong ArcGIS 

Vũ Bảo Dương TS. Nguyễn Thị Mai Dung 

Cài đặt và tìm hiểu phần mềm ArcGIS , các công cụ thiết kế - xây dựng cơ 

sở dữ liệu không gian.   Tìm hiểu các kiến thức liên quan về dữ liệu địa lý 

(geodata) và cơ sở dữ liệu không gian (geodatabase) , chuẩn cơ sở dữ liệu. 

Tổng hợp đánh giá quy trình thiết kế, xây dựng và quản lí cơ sở dữ liệu 

không gian. Quy trình thiết kế , xây dựng Geodatabase trong phần mềm 

ArcGIS. Thực nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lí điểm khống 

chế trắc địa. 

231 Xây dựng WebGis quản lý 

mạng ATM Hà Nội 
Nguyễn Xuân Thủy 

PGS.TS. Nguyễn Trường 

Xuân  ThS. Diêm Thị Thùy 

Trang WebGIS cung cấp thông tin ATM được thiết kế bởi PHP, sử dụng 

hệ thống PostGIS để quản lý dữ liệu không gian và PostGreSQL quản lý 



dữ liệu thuộc tính. Kết quả của đề tài cần xây dựng được: Trang WebGIS 

thiết kế giao diện đầy đủ với các công cụ chức năng tra cứu trên bản đồ, 

báo cáo thống kê thông tin và cung cấp các thông tin, tiện ích. Đưa bản đồ 

lên trang WebGIS và kết hợp thành công giữa truy vấn dữ liệu không gian 

và thuộc tính. Xây dựng trang quản trị hệ thống nhằm mục đích người 

quản trị thực hiện công tác quản lý và cập nhật các dữ liệu thuộc tính.  

232 Ứng dụng công nghệ UAV vào 

chỉnh lý đo đạc bản đồ địa 

chính 1:1000 xã Sơn Cẩm 

Tỉnh Thái Nguyên 

Đinh Trịnh Thịnh TS. Nguyễn Thị Mai Dung 

Tổng quan về công nghệ ảnh máy bay UAV và các ứng dụng. Nghiên cứu 

quy trình thành lập bản đồ địa chính từ tư liệu ảnh UAV. So sánh công 

nghệ bay chụp UAV và công nghệ khác. Thực nghiệm ứng dụng công 

nghệ UAV vào hỗ trợ chỉnh lý thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 

1:1000.Đánh giá kết quả thực nghiệm. 

233 Xây dựng Website quản lý bán 

hàng áp dụng cho nhà hàng lẩu 

- nướng Cay Cay 
Đại Duy Khánh TS.  Nguyễn Thị Mai Dung 

Phân tích các tác nhân ảnh hưởng đến hệ thống. Cụ thể hóa các chức năng 

của website. Xây dựng kịch bản quy trình và mô hình Usecase. Thiết kế 

cơ sở dữ liệu. Xây dựng Website quản lý bán hàng áp dụng cho nhà hàng 

CayCay. 

234 Xây dựng hệ thống quản lý thi 

tuyển đầu vào cho công ty cổ 

phần nguồn lực và công nghệ 

ITSOL 

Phạm Duy An Phạm Quang Hiển 

Công tác tuyển dụng diễn ra thường xuyên và liên tục trong mỗi doanh 

nghiệp, bởi có nhân sự thì doanh nghiệp mới duy trì được hoạt động của 

mình. Phần mềm này hỗ trợ cho công ty trong công tác tuyển dụng nhân 

sự. 

235 Xây dựng website quản lý bán 

hàng cho công ty cổ phần 

X8Medi 

Đặng Thị Anh Dương Thị Hiền Thanh Quản lý các hóa đơn bán hàng cho công ty X8Medi 

236 Xây dựng website quản lý bán 

hàng cho công ty TNHH Siêu 

Leb Việt 

Nguyễn Việt Anh Phạm Quang Hiển Quản lý các hóa đơn bán hàng cho công ty Siêu Leb Việt 

237 Xây dựng phần mềm quản lý 

kho cho công ty TNHH sản 

xuất và thương mại Bảo Quang 

Nông Thị Mai Anh Phạm Quang Hiển Quản lý xuất nhập tồn, báo cáo thống kê doanh thu 

238 Xây dựng website hỗ trợ luyện 

tập trực tuyến thi chuẩn đầu ra 

tin học cho sinh viên trường 

Đại học Mỏ - Địa chất 

Dư Văn Bằng Lê Thanh Huệ 
Phần mềm giúp sinh viên luyện thi tin học phục vụ thi chuẩn đầu ra của 

trường ĐH Mỏ địa chất 

239 Xây dựng website quản lý bán 

hàng thời trang cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

Nguyễn Ngọc Bích Lê Thanh Huệ 
Quản lý các hóa đơn bán hàng, các danh mục sản phẩm, thống kê báo cáo 

doanh thu theo thời gian,… 

240 Xây dựng website quản lý dự 

án cho Trung tâm hỗ trợ phát 

triển kỹ thuật trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 

Đỗ Hoàng Chung Nguyễn Thế Bình Quản lý các danh mục, tiến độ dự án cho TT 



241 Xây dựng phần mềm quản lý 

thuốc cho cửa hàng thuốc 

Phương Len 

Phạm Văn Chung Võ Thị Thu Trang 
Quản lý các danh mục thuốc, các nhà cung cấp, các hóa đơn, thống kê 

doanh thu,… 

242 Áp dụng kỹ thuật SEO cho 

website 

temchonghanggia.net.vn của 

công ty tư vấn luật chuyên 

nghiệp VISA 247 

Đỗ Văn Chuyên Nguyễn Thế Bình Ứng dụng kỹ thuật SEO cho website temchonghanggia.net.vn 

243 Xây dựng phần mềm quản lý 

nhân sự tại Bệnh viện 71 trung 

ương thành phố Thanh Hóa 

Phạm Thế Cường Nguyễn Thu Hằng Quản lý nhân sự tiền lương cho bệnh viện 

244 Xây dựng chương trình quản 

lý vật tư áp dụng cho công ty 

TNHH kỹ thuật xâu dựng E-

Power 

Hà Thị Thùy Dinh 
Nguyễn Thu Hằng 

Vũ Thị Kim Liên 
Quản lý các danh mục vật tư, nhập xuất tồn,… 

245 Xây dựng phần mềm quản lý 

nhân sự cho công ty may Bình 

Yên 

Phùng Văn Dung Phạm Quang Hiển Quản lý nhân sự cho công ty 

246 Xây dựng phần mềm quản lý 

vật tư cho công ty Quảng cáo 

trẻ Vina 

Vũ Thị Dung Võ Thị Thu Trang Quản lý các danh mục vật tư, nhập xuất tồn,… 

247 Xây dựng website bán dược 

phẩm cho công ty Sao Mai 
Vũ Thị Kim Dung Võ Thị Thu Trang 

Quản lý các danh mục sản phẩm, nhà cung cấp, các hãng sx, các loại hóa 

đơn,… 

248 Xây dựng website kiểm tra 

tiếng anh trực tuyến 
Trần Văn Dũng Phạm Quang Hiển Test tiếng anh trực tuyến 

249 Xây dựng ứng dụng thương 

mại điện tử Lazada trên 

Android 

Nguyễn Duy Dương Dương Thị Hiền Thanh Ứng dụng thương mại điện tử 

250 Xây dựng ứng dụng thương 

mại điện tử Order Speed trên 

Android 

Đỗ Văn Duy Phạm Quang Hiển Ứng dụng thương mại điện tử 

251 Xây dựng website quản lý bán 

hàng mỹ phẩm chăm sóc tóc 

cho công ty mỹ phẩm Hàn 

Quốc 

Trịnh Thị Giang Nguyễn Thế Bình 
Quản lý các danh mục sản phẩm, nhà cung cấp, các hãng sx, các loại hóa 

đơn,… 

252 Xây dựng phần mềm quản lý 

nhân sự cho công ty CPĐT và 

SXTM Hòa Bình 

Hoàng Thị Giang Nguyễn Thế Bình Quản lý nhân sự tiền lương cho công ty 

253 Xây dựng phần mềm quản lý Lê Thu Hà Nguyễn Thế Bình Quản lý nhân sự tiền lương cho Viện 



nhân sự cho Viện nghiên cứu 

cơ khí NARIME 

254 Xây dựng phần mềm quản lý 

nhân sự và tiền lương cho 

công ty vận tải đa quốc gia 

Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thế Bình Quản lý nhân sự tiền lương cho công ty 

255 Xây dựng website sổ liên lạc 

điện tử trong các trường trung 

học phổ thông 

Tống Văn Anh Hải Phạm Quang Hiển 
Website giúp Nhà trường thông báo đến phụ huynh một cách nhanh nhất 

thông tin của con em mình trong quá trình học tập tại trường 

256 Xây dựng website bán hàng tại 

công ty cổ phần giải pháp và 

đầu tư Thanh 

Phan Thị Hằng Nguyễn Thu Hằng Quản lý các hóa đơn bán hàng, nhập xuất tồn cho công ty  

257 Xây dựng website quản lý bán 

dầu công nghiệp cho công ty 

FORESTTECH 

Lê Thị Hằng Nguyễn Thế Bình Quản lý các hóa đơn bán hàng, nhập xuất tồn cho công ty  

258 Xây dựng hệ thống quản lý 

nhân sự cho công ty cổ phần 

công nghệ CareViet 

Nguyễn Thị Hằng Phạm Quang Hiển Quản lý nhân sự tiền lương cho công ty 

259 Xây dựng phần mềm quản lý 

hợp đồng bảo hiểm 
Nguyễn Thị Hậu Dương Thị Hiền Thanh Quản lý các loại hợp đồng bảo hiểm đã ký kết với khách hàng 

260 Xây dựng website quản lý bán 

hàng trực tuyến cho cửa hàng 

ĐTDT Techone 

Trần Đức Hậu Phạm Quang Hiển 
Quản lý các danh mục hàng hóa, quy trình mua hàng online, các thống kê 

báo cáo doanh thu, hàng tồn,… 

261 Xây dựng phần mềm quản lý 

nghiệp vụ tín dụng của quỹ tín 

dụng phường Dương Nội 

Mai Trung Hiếu 
Phạm Thị Nguyệt 

Vũ Thị Kim Liên 
Quản lý các nghiệp vụ tín dụng của quỹ 

262 Xây dựng website quản lý bán 

hàng cho công ty TNHH công 

nghiệp Chính Đại 

Hà Thị Hồng 
Nguyễn Thu Hằng 

Vũ Thị Kim Liên 
Quản lý các hóa đơn bán hàng, các mặt hàng, nhập xuất tồn cho công ty  

263 Xây dựng chương trình quản 

lý bán hàng mỹ phẩm 

KOMECO Việt Nam 

Trần Thị Huệ Lê Thanh Huệ Quản lý các hóa đơn bán hàng, các mặt hàng, nhập xuất tồn cho công ty  

264 Xây dựng phần mềm quản lý 

nhân sự cho công ty Anh Minh 

Media 

Trần Thị Hương Lê Thanh Huệ Quản lý nhân sự và tiền lương 

265 Xây dựng website bán hàng 

cho cửa hàng đồ da Duy 

Cương 

Lê Thị Thanh Huyền Võ Thị Thu Trang 
Quản lý các mặt hàng, hóa đơn bán hàng, quy trình nhập xuất tồn cho 

công ty  

266 Xây dựng website đặt tour du 

lịch cho công ty cổ phần 
Nguyễn Ngọc Khánh Võ Thị Thu Trang Hỗ trợ các dịch vụ du lịch như đặt tuor, khách sạn,... 



thương mại và du lịch Thành 

Lợi 

267 Xây dựng website quản lý kinh 

doanh thời trang CITY MODE 
Lê Văn Khoa Lê Thanh Huệ Quản lý quá trình hoạt động kinh doanh thời trang 

268 Xây dựng phần mềm quản lý 

bán hàng điện thoại di động 

cho K-Phone 

Lê Minh Khôi Lê Thanh Huệ Quản lý các mặt hàng, hóa đơn bán hàng, quy trình nhập xuất tồn,… 

269 Xây dựng website bán đồ gỗ 

Phạm Nguyên 
Phạm Văn Lâm Võ Thị Thu Trang Hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, quản lý các hóa đơn chứng từ,… 

270 Xây dựng phần mềm quản lý 

thư viện cho trường ĐH Văn 

hóa thể thao và du lịch Thanh 

Hóa 

Hà Thị Lan Dương Thị Hiền Thanh Quản lý các đầu sách, độc giả mượn trả,.. 

271 Xây dựng phần mềm quản lý 

bán hàng cho công ty cổ phần 

phân bón Nhật Long 

Lê ThịLệ 
Võ Thị Thu Trang 

Vũ Thị Kim Liên 

Quản lý các mặt hàng, hóa đơn bán hàng, quy trình nhập xuất tồn cho 

công ty  

272 Xây dựng chương trình quản 

lý vật tư cho công ty kho vận 

và cảng Cẩm phả 

Vũ Thùy Linh 
Phạm Quang Hiển 

Vũ Thị Kim Liên 
Quản lý các danh mục vật tư, các phiếu nhập xuất tồn, thống kê báo cáo 

273 Xây dựng phần mềm quản lý 

nhân sự cho Công ty TNHH 

Hệ thống công nghiệp LS-

Vina 

Lê Thị Thùy Linh Dương Thị Hiền Thanh Quản lý nhân sự tiền lương cho công ty 

274 Xây dựng website quản lý bán 

hàng mỹ phẩm 
Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nguyễn Thu Hằng Quản lý các hóa đơn bán hàng, các mặt hàng, nhập xuất tồn,… 

275 Xây dựng website quản lý tour 

du lịch tại công ty TNHH du 

lịch và dịch vụ công đoàn điện 

lực Việt Nam 

Phạm Thị Linh Nguyễn Thu Hằng Hỗ trợ các dịch vụ du lịch như đặt tuor, khách sạn,... 

276 Xây dựng phần mềm quản lý 

kho ứng dụng cho Công ty 

TNHH công nghệ Filterfine 

Việt Nam 

Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Thu Hằng Quản lý các danh mục phân xưởng, các thiết bị vật tư,… 

277 Xây dựng website quản lý bán 

hàng tại công ty cổ phần thiết 

bị và khoa học kỹ thuật Đại 

Nam 

Trần Thị Thu Lương Võ Thị Thu Trang 
Quản lý các mặt hàng, hóa đơn bán hàng, quy trình nhập xuất tồn cho 

công ty  

278 Xây dựng phần mềm quản lý 

bán hàng thiết bị giáo dục kỹ 
Lương Thị Mùi Phạm Thị Nguyệt 

Quản lý các mặt hàng, hóa đơn bán hàng, quy trình nhập xuất tồn cho 

công ty  



thuật số cho Công ty Cổ phần 

Thiết bị Khoa học và Kỹ thuật 

Đại Nam 

279 Xây dựng Website quản lý bán 

hàng thời trang 
Phong Thành Nam Nguyễn Thu Hằng 

Quản lý các sản phẩm thời trang, hóa đơn bán hàng, quy trình nhập xuất 

tồn,… 

280 Xây dựng website quản lý các 

hoạt động của Bộ môn Tin học 

Kinh tế 

Trương Đức Nam Lê Thanh Huệ Website giúp quản lý các hoạt động NCKH, đào tạo,… 

281 Xây dựng phần mềm Quản lý 

nhân sự ứng dụng cho Công ty 

Bảo hiểm BSH Thăng Long 

Nguyễn ThịNgát Nguyễn Thu Hằng Quản lý nhân sự tiền lương cho công ty 

282 Xây dựng website Quản lý vật 

tư tại Công ty TNHH một 

thành viên 43 

Hoàng ThọNghĩa Nguyễn Thu Hằng Quản lý các danh mục vật tư, các phiếu nhập xuất tồn, thống kê báo cáo 

283 Xây dựng website quản lý bán 

hàng cho công ty TNHH 

Donchicken Hà Nội 

Ngô Thị Hồng Ngọc Nguyễn Thế Bình Quản lý các hóa đơn bán hàng, các danh mục sản phẩm,...  

284 Xây dựng website bán hàng 

cho doanh nghiệp Men 24h 
Lường Thị Nguyên Dương Thị Hiền Thanh 

Quản lý danh mục hàng hóa, các nhà cung cấp, các hóa đơn bán hàng, các 

báo cáo thống kê,… 

285 Xây dựng website quản lý dịch 

vụ vận tải Bình An 
Bùi Thị Cẩm Nhung Lê Thanh Huệ Quản lý các dịch vụ vận tải 

286 Xây dựng website quản lý đặt 

phòng khách sạn tại Công ty 

cổ phần thương mại du lịch 

Thành lợi. 

Vũ Ngọc Phú Nguyễn Thu Hằng Quản lý quy trình đặt phòng khách sạn và 1 số dịch vụ đi kèm 

287 Xây dựng website quản lý bán 

hàng cho cửa hàng thời trang 

Body Shop 

Nguyễn ĐứcPhương Nguyễn Thế Bình 
Quản lý các mặt hàng, hóa đơn bán hàng, quy trình nhập xuất tồn cho cửa 

hàng 

288 Xây dựng phần mềm quản lý 

vật tư cho Công ty cổ phần 

Xây dựng và Thương mại Đại 

Minh Vượng 

Nguyễn Thị Phương Phạm Thị Nguyệt Quản lý các danh mục vật tư, nhập xuất tồn,… 

289 Xây dựng website quản lý bán 

hàng điện thoại di động online 
Lý Hồng Quân Nguyễn Thế Bình 

Quản lý các danh mục hàng hóa, quy trình mua hàng online, các thống kê 

báo cáo doanh thu, hàng tồn,… 

290 Xây dựng website thương mại 

quản lý kinh doanh thiết bị thể 

thao 

Vũ Văn Quân Lê Thanh Huệ 
Quản lý các hóa đơn, chứng từ, các danh mục sản phẩm trong lĩnh vực thể 

thao 

291 Xây dựng hệ thống quản lý 

bán hàng cho Công ty cổ phần 
Dương Thị Như Quỳnh Phạm Thị Nguyệt Quản lý các hóa đơn bán hàng cho công ty  



Liên kết dữ liệu Á Châu 

292 Xây dựng phần mềm quản lý 

kho cho công ty TNHH Hà 

Dũng 

Đặng Thị Diễm Quỳnh Nguyễn Thế Bình Quản lý các danh mục phân xưởng, các thiết bị vật tư,… 

293 Xây dựng website quản lý vật 

tư dự án xây dựng cho công ty 

cổ phần đầu tư xây dựng Cát 

Mỹ 

Phạm MinhSơn Lê Thanh Huệ Quản lý các danh mục vật tư, các phiếu nhập xuất tồn, thống kê báo cáo 

294 Xây dựng website quản lý hoạt 

động kinh doanh vật tư xây 

dựng cho doanh nghiệp Đức 

Tâm 

Phạm Văn Sử Lê Thanh Huệ Quản lý hoạt động kinh doanh vật tư xây dựng cho doanh nghiệp 

295 Xây dựng website quản lý bán 

hàng điện thoại di động cho 

Công ty Nhật Cường Mobile 

Hoàng Mạnh Thắng Phạm Thị Nguyệt 
Quản lý danh mục hàng hóa, các nhà cung cấp, các hóa đơn bán hàng, các 

báo cáo thống kê,… 

296 Xây dựng website quản lý hỗ 

trợ thiết kế video quảng cáo 

cho doanh nghiệp  

Trương Hải Thành Lê Thanh Huệ Website hỗ trợ quảng cáo cho DN 

297 Xây dựng website quản lý thư 

viện áp dụng cho trường THPT 

Phú Xuyên A 

Nguyễn Thị Thảo 
Võ Thị Thu Trang 

Vũ Thị Kim Liên 
Quản lý các đầu sách, độc giả mượn trả, các loại thống kê báo cáo,... 

298 Xây dựng Wesite quản lý điểm 

tại trường THCS Thụy Lâm 
Nguyễn Thị Thu Thảo Phạm Thị Nguyệt Quản lý điểm cho trường THCS 

299 Xây dựng phần mềm quản lý 

bán hàng thang máy cho Công 

ty cổ phần Thang máy Thiên 

Minh Đức 

Nguyễn Thị Thơ Phạm Thị Nguyệt 
Quản lý danh mục hàng hóa, các hóa đơn bán hàng, các báo cáo thống 

kê,… 

300 Xây dựng phần mềm quản lý 

thư viện trường Trung học Phổ 

thông Tân Lập 

Nguyễn Thị Thơm Phạm Thị Nguyệt Quản lý các đầu sách, độc giả mượn trả,.. 

301 Xây dựng website bán hàng 

cho Công ty CP bán lẻ Kỹ 

thuật số FPT 

Nguyễn Thị Thơm Dương Thị Hiền Thanh 
Quản lý danh mục hàng hóa, các hóa đơn bán hàng, các báo cáo thống 

kê,… 

302 Xây dựng phần mềm quản lý 

nhân sự cho công ty cổ phần 

Gama Việt Nam 

Đàm Thị Thu Võ Thị Thu Trang Quản lý nhân sự tiền lương cho công ty 

303 Xây dựng phần mềm quản lý 

khách hàng và cung cấp dịch 

vụ quảng cáo 

Nguyễn Thị HàThu Dương Thị Hiền Thanh 
Quản lý danh mục khách hàng và các loại dịch vụ phục vụ nhu cầu người 

dùng 



304 Xây dựng website quản lý bán 

hàng camera an ninh cho Công 

ty TNHH Đăng Quang Tech  

Trần Đức Thuấn Phạm Thị Nguyệt 
Quản lý các hóa đơn bán hàng, các danh mục sản phẩm, thống kê báo cáo 

doanh thu theo mốc thời gian,… 

305 Xây dựng website quản lý bán 

hàng áp dụng cho công ty cổ 

phần thời trang Gia Lộc. 

Bùi Thị Thương 
Phạm Quang Hiển 

Vũ Thị Kim Liên 

Quản lý các hóa đơn chứng từ, thống kê báo cáo doanh thu theo mốc thời 

gian,… 

306 Nghiên cứu về Selenium 

WebDriver và ứng dụng trong 

thiết kế kiểm thử ứng dụng 

web 

Nghiêm Thu Thủy Phạm Thị Nguyệt Nghiên cứu về test, kiểm thử các phần mềm ứng dụng 

307 Xây dựng website quản lý kinh 

doanh sơn DAVOSA 
Phạm Văn Tiến Lê Thanh Huệ Quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty 

308 Xây dựng website học Toán 

trực tuyến cho học sinh trường 

tiểu học Tây Mỗ. 

Nguyễn Thu Trang 
Phạm Thị Nguyệt 

Vũ Thị Kim Liên 

Xây dựng website luyện học toán trực tuyến cho học sinh của trường ở các 

cấp độ từ lớp 1 đến lớp 5 (chủ yếu là lớp 1) 

309 Xây dựng website quản lý bán 

hàng thời trang cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

Vũ Anh Tuấn Nguyễn Thế Bình 
Quản lý các sản phẩm, các danh mục sản phẩm, hóa đơn bán hàng,doanh 

thu,… 

310 Xây dựng website quản lý bán 

hàng áp dụng cho công ty 

TNHH thế giới xe điện 

Phan Thị Tươi 
Võ Thị Thu Trang 

Vũ Thị Kim Liên 
Quản lý các loại hàng, mặt hàng các hãng, hóa đơn,… 

311 Xây dựng website quản lý nhà 

hàng áp dụng cho nhà hàng 

Thiên Đường 

Nguyễn Thị Tuyền Võ Thị Thu Trang Quản lý các hóa đơn, thực đơn,… 

312 Thiết kế trang Web dự báo 

luồng tiền hỗ trợ quản lý ngân 

quỹ của Kho bạc Nhà nước 

Cao Thế Thái  ThS. Ngô Hùng Long 

Nghiên cứu , tìm hiểu cách thức quản lý của ngân hàng, đưa ra định hướng 

dự báo  luồng tiền hỗ trợ quản lý ngân quỹ ; thiết kế trang Web dự báo 

luồng tiền hỗ trợ quản lý ngân quỹ của Kho bạc Nhà nước 

313 Tìm hiểu và thực hiện SEO 

cho trang Web hiển thị trên 

Google Search Trần Quang Thắng ThS. Phạm An Cương 

Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của công cụ tìm kiếm, các trình 

duyệt phổ biến, tìm hiểu về tối ưu hóa website. Thực hiện SEO cho trang 

web hiển thị trên google search; quản trị nội dung website, giới thiệu sản 

phẩm, quảng bá website đến người dung. Đưa được website lên top 10 

trong kết quả tìm kiếm của google. 

314 Xây dựng trang Web công ty 

Công Nghệ và truyền thông 

Cao Gia 

Đinh Viết Thiện GS.TS. Trương Xuân Luận Xây dựng trang Web công ty Công Nghệ và truyền thông Cao Gia 

315 Thiết kế trang Web cho công 

ty TNHH Phần mềm Phương 

Chi 

Mạc Thị Nhàn ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Thiết kế trang Web cho công ty TNHH Phần mềm Phương Chi 

316 Thiết kế trang Web bán hàng Lê Hải Bằng GS.TS. Trương Xuân Luận Thiết kế trang Web bán hàng cho công ty Jmango Việt Nam 



cho công ty Jmango Việt Nam 

317 Ứng dụng BIM và xây dựng 

CSDL phục vụ nghiên cứu 

khảo sát quy hoạch sông Hồng 

( đoạn qua thành phố Hà Nội ) 

Nguyễn Xuân Đạt ThS. Ngô Hùng Long 

Ứng dụng BIM và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đánh giá 

quy hoạch sông Hồng (đoạn qua Thành phố Hà Nội); chương trình quản lý 

cơ sở dữ liệu đê điều sông Hồng chạy trên phần mềm Visual Studio 2012 

trên ngôn ngữ lập trình C#.  

318 Đánh giá tài nguyên khoáng 

sản Kaolin-felpat tại hai khu 

Đôn Bản và Đông Phương 
Lương Thế Sơn ThS. Phạm An Cương 

Đánh giá tài nguyên khoáng sản kaolin và felspat tại 2 khu Đôn Bản và 

Đồng Phương huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; ứng dụng ArcGIS để đo đạc 

diện tích thân quặng và đánh giá tài nguyên khoáng sản kaolin, felspat tại 

2 khu Đôn Bản và Đồng Phương. 

319 Đánh giá tài nguyên khoáng 

sản Kaolin-felpat tại hai khu 

Đà Ngang và Đá cháy 
Đinh Văn Duân GS.TS. Trương Xuân Luận 

tìm hiểu phương pháp đánh giá tài nguyên/ trữ lượng Kaolin-Felspat; lập 

Bản đồ địa chất và Bản đồ tài liệu thực tế 2 khu vực nghiên cứu được lưu 

trữ trên phần mềm ArcGis cùng với các bảng tính trữ lượng khoáng sản để 

phục vụ cho quá trình đánh giá tài nguyên. 

320 Ứng dụng công nghệ GIS và 

Viễn thám đánh giá sạt lở đất 

cho huyện Kỳ Sơn – Nghệ An 

Nguyễn Thị Thu Hà ThS. Ngô Hùng Long 
Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám đánh giá sạt lở đất cho huyện Kỳ 

Sơn – Nghệ An 

321 Ứng dụng công nghệ GIS và 

dữ liệu Viễn thám đánh giá sạt 

lở đất khu vực Thị xã Lai Châu 

Trần Thị Lan ThS. Ngô Hùng Long 
Ứng dụng công nghệ GIS và dữ liệu Viễn thám đánh giá sạt lở đất khu 

vực Thị xã Lai Châu 

322 Xây dựng CSDL phục vụ thi 

công đường tỉnh lộ 287, đoạn 

Tiên Du – Quế Võ – Thị xã 

Bắc Ninh 

Bùi Quang Hưng ThS. Dương Thị Tâm 
Xây dựng CSDL phục vụ thi công đường tỉnh lộ 287, đoạn Tiên Du – Quế 

Võ – Thị xã Bắc Ninh 

323 Xây dựng chương trình quản 

lý dữ liệu địa chất công trình 

dự án tỉnh lộ 287-Tiên Du – 

Quế Võ - Thị xã Bắc Ninh 

Hồ Thị Gấm ThS. Nguyễn Thị Hải Yến 
Xây dựng, thiết kế cơ sở dữ liệu ĐCCT phục vụ cho công tác điều tra, 

khảo sát địa chất công trình 

324 Ứng dụng CNTT quản lý dữ 

liệu ĐCCT thuộc dự án đầu tư 

xây dựng công trình mở rộng 

QL 1 đoạn Bắc Thành phố Hà 

Tĩnh (km504+400 đến 

km509+700) và Nam Thành 

phố Hà Tĩnh (km514+800 đến 

km517+950) 

Phạm Ngô Anh Cương ThS. Bùi Thị Ánh Nguyệt 

Ứng dụng CNTT quản lý dữ liệu ĐCCT thuộc dự án đầu tư xây dựng 

công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh có khả 

năng cập nhật số liệu nhanh chóng, chính xác,tìm kiếm thông tin nhanh 

chóng, hiệu quả. 

325 Xây dựng Website phục vụ 

quản lý nhân sự xí nghiệp tư 

vấn về kiểm định chất lượng 

ACC – Tổng công ty hàng 

Lê Văn Phương ThS. Ngô Hùng Long 
Xây dựng Website phục vụ quản lý nhân sự xí nghiệp tư vấn về kiểm định 

chất lượng ACC – Tổng công ty hàng không ACC 



không ACC 

326 Xây dựng trang Web quản lý 

vật tư xí nghiệp tư vấn về kiểm 

định chất lượng ACC – Tổng 

công ty hàng không ACC 

Nguyễn văn Tạc GS.TS. Trương Xuân Luận 

Tìm hiểu các ngôn ngữ được sử dụng để thiết kế trang web, phân tích thiết 

kế hệ thống, xây dựng chương trình thiết kế trang web quản lý vật tư xí 

nghiệp tư vấn về kiểm định chất lượng ACC 

327 Xây dựng CSDL ĐCCT phục 

vụ thiết kế công trình nâng cấp 

bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai 

Mại Thị Hà ThS. Dương Thị Tâm 
Xây dựng CSDL ĐCCT phục vụ thiết kế công trình nâng cấp bệnh viện 

Đa khoa Hòe Nhai 

328 Xây dựng CSDL ĐCCT phục 

vụ dự án công trình nền đường 

và cống đoạn giữa tỉnh Bắc 

Ninh 

Trương Việt Anh ThS. Bùi Thị Ánh Nguyệt 

Xây dựng CSDL ĐCCT phục vụ dự án công trình nền đường và cống 

đoạn giữa tỉnh Bắc Ninh; CSDL ĐCCT đảm bảo lưu trữ, cập nhật  và truy 

xuất dễ dàng, đơn giản cho người sử dụng. 

329 Xây dựng chương trình quản 

lý kết quả phân tích mẫu cho 

đề án thăm dò đá hoa tại khu 

vực bản Nghè. 

Nguyễn Hữu Mạnh ThS. Trương Xuân Bình 
xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa chất 

quản lý kết quả phân tích mẫu. 

330 Xây dựng CSDL Đá hoa trắng 

tại khu mỏ Bắc Chiểu Quy, 

Quỳ Hợp, Nghệ An 

Nguyễn Văn Hưởng ThS. Phạm An Cương 

Thu thập dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đá hoa trắng tại khu mỏ Bắc 

Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; xây dựng chương trình và 

thiết kế cơ sở dữ liệu cho mỏ đá hoa trắng  

331 Xây dựng WebGIS đánh giá 

biến đổi đường bờ tại khu vực 

tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Tuấn GS.TS. Trương Xuân Luận 

Tìm hiểucác ngôn ngữ lập trình và phần mềm hỗ trợ đã thiết lập được các 

module phần mềm nghiên cứu đánh giá sự biến động đường bờ khu vực 

một số cửa sông tỉnh Thanh Hóa; xây dựng được trang WebGIS thể hiện 

được sự tương tác hỗ trợ của hiện tượng tai biến đường bờ và công nghệ 

thông tin để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

332 Nghiên cứu và ứng dụng các 

công cụ kiểm thử hiệu năng 

phần mềm 

Vũ Thị Trang ThS. Trương Xuân Bình Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ kiểm thử hiệu năng phần mềm 

333 Nghiên cứu xây dựng Website 

bằng công nghệ JSP và 

Servlet, áp dụng cho cửa hàng 

thời trang YAME 

Vũ Ngọc Hùng ThS. Trương Xuân Bình 
Nghiên cứu công nghệ JSP và Servlet, xây dựng Website cho cửa hàng 

thời trang YAME . 

334 Nghiên cứu các kỹ thuật về 

SEO và áp dụng vào trang web 

ngocanhnuochoa.blogspot.com 

Nguyễn Ngọc Anh ThS. Nguyễn Thị Thanh   

335 Tìm hiểu ứng dụng WordPress 

vào việc xây dựng Website 

giới thiệu Ôtô 

Nguyễn Quang Duy ThS. Hoàng Anh Đức   

336 Tìm hiểu kỹ thuật SEO và ứng 

dụng cho website 
Nguyễn Thị Trang ThS. Phạm Văn Đồng   



chieusangcaocap.com 

337 Tìm hiểu phần mềm mã nguồn 

mở GIMP 
Tiết Thanh Hải 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

338 Xây dựng website quản lý và 

bán dược phẩm 
Nguyễn Hữu Hiệp ThS. Hoàng Anh Đức   

339 Xây dựng website bán điện 

thoại di động 
Lê Văn Hợp ThS. Phạm Văn Đồng   

340 Thiết kế website bán hàng thời 

trang bằng wordpress 
Trương Công Linh ThS. Hoàng Anh Đức   

341 Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu 

không gian và quản trị cơ sở 

dữ liệu không gian với SQL 

Server 2014 

Đỗ Thị Nhung 
ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

342 Tìm hiểu công cụ CUCKOO 

SANDBOX và ứng dụng trong 

việc tự động phân tích mã độc 

Lê Đình Tùng 
ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

343 Tìm hiểu các kỹ thuật tấn công 

mạng: DoS, DDoS và cách 

phòng chống 

Nguyễn Hải Anh 
ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

344 Xây dựng phần mềm quản lý 

chung cư thông minh 
Trác Công Lý ThS. Hoàng Anh Đức   

345 Website cầm đồ Nguyễn Đức Huy ThS. Hoàng Anh Đức   

346 xây dựng website bán hàng Trần Văn Huy ThS. Hoàng Anh Đức   

347 Xây dựng website bán máy 

tính và linh kiện 
Vũ Duy Huy ThS. Phạm Văn Đồng   

348 Xây dựng hệ thống bán quần 

áo 
Nguyễn Duy Mạnh ThS. Hoàng Anh Đức   

349 Xây dựng website bán điện 

thoại di động 
Đặng Bá Phú KS. Đỗ Anh Tuấn   

350 Xây dựng phần mềm quản lý 

trường học 
Đặng Thế Sơn ThS. Phạm Văn Đồng   

351 Tim hiểu kiểm thử Module, áp 

dụng kiểm thử phần mềm quản 

lý quán Cafe 

Hồ Trung Thao ThS. Nguyễn Thị Thanh   

352 Q/lý học sinh bán trú Nguyễn Hữu Tuấn ThS. Phạm Văn Đồng   

353 Q/lý cty sản xuất vàng bạc Trần Xuân Tùng ThS. Phạm Văn Đồng   

354 Xây dựng Website quản lý 

luồng không lưu 
Nguyễn Chí Công 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

355 xây dựng website đặt đồ ăn Phạm Quang Trung ThS. Hoàng Anh Đức   



dinh dưỡng dành cho người 

tập gym 

356 Tìm hiểu các phương pháp tấn 

công từ chối dịch vụ, phát hiện 

và phòng chống DDOS 

Đặng Đức Chiêm ThS. Nguyễn Thị Thanh   

357 Nghiên cứu các kỹ thuật SEO, 

ứng dụng vào trang web 

Motostore.vn 

Đỗ Quốc Chung ThS. Nguyễn Thị Thanh   

358 Xây dựng website bán giày 

Sneaker chính hãng 
Trần Đức Cường PGS. TS. Lê Văn Hưng   

359 SEO trang nhà gỗ 
Nguyễn Anh Dũng 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

360 Xây dựng phần mềm quản lý 

trường học 
Nguyễn Văn Dũng ThS. Phạm Văn Đồng   

361 Website tuyển dụng 
Nguyễn Quốc Đạt 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

362 Xây dựng website bán hàng 

điện máy 
Lê Thái Hà 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

363 Website kinh doanh dược Lê Khả Hải ThS. Hoàng Anh Đức   

364 xây dựng ứng dụng đăng tin và 

tìm kiếm nhà trọ; 
Lê Minh Hải 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

365 Xây dựng hệ thống quản lý đề 

tài khoa học 
Nguyễn Thanh Hải ThS. Hoàng Anh Đức   

366 xây dựng website quản lý ký 

túc xá 
Nguyễn Thị Hằng ThS. Hoàng Anh Đức   

367 PM học tiếng Anh mầm non Nguyễn Hữu Hiếu ThS. Phạm Văn Đồng   

368 Nghiên cứu học máy với mạng 

Neutral nhân tạo 
Nguyễn Trung Hiếu PGS. TS. Lê Văn Hưng   

369 Xây dựng website dịch vụ vận 

tải biển 
Trần Quang Hồng ThS. Hoàng Anh Đức   

370 Mobile App phân phối thiết bị 

điện 
Hoàng Văn Hợi ThS. Hoàng Anh Đức   

371 Xây dựng Phần mềm dự báo 

thời tiết trên Adroid 
Lâm Mạnh Hùng PGS. TS. Lê Văn Hưng   

372 Tìm hiểu về lỗ hổng bảo mật 

XSS 
Nguyễn Đức Hùng ThS. Nguyễn Thị Thanh   

373 Xây dựng Mobile apps cho hệ 

thống khám chữa bệnh tại nhà 
Nguyễn Mạnh Hùng ThS. Nguyễn Thị Thanh   

374 xây dựng website thi trắc Nguyễn Việt Hưng ThS. Hoàng Anh Đức   



nghiệm online 

375 Sàn giao dịch BĐS Lê Khả Khang ThS. Phạm Văn Đồng   

376 Xây dựng website bán thực 

phẩm 
Đàm Cảnh Linh PGS. TS. Lê Văn Hưng   

377 xây dựng website đồ điện dân 

dụng 
Nguyễn Đức Linh 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

378 Website bán linh kiện máy tính Nguyễn Thị Nga ThS. Phạm Văn Đồng   

379 xây dựng website trung tâm 

tiếng anh toeic âcdemy 
Phạm Hải Ninh ThS. Hoàng Anh Đức   

380 Xây dựng chương trình quản 

lý sách thư viện 
Nguyễn Minh Phúc KS. Đỗ Anh Tuấn   

381 Website làm bài tập T. Anh 

trực tuyến 
Vũ Mạnh Quang ThS. Hoàng Anh Đức   

382 Xây dựng website bán tranh 

dựa trên lavarel framework 
Chu Đức Thắng KS. Đỗ Anh Tuấn   

383 SEO cho trang bán thảo mộc Phùng Văn Thắng ThS. Hoàng Anh Đức   

384 Tim hiểu về SEO, áp dụng cho 

website BKT1.vn 
Nguyễn Thị Thiện ThS. Phạm Văn Đồng   

385 Tìm hiểu về WordPress và ứng 

dụng xây dựng website giới 

thiệu trung tâm tiếng Nhật 

Kosei 

Nguyễn Thị Thơm ThS. Phạm Văn Đồng   

386 xây dựng website bán thú cưng 

và đồ dùng thú cưng 
Nguyễn Đình Tới 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

387 Nhận dạng mặt người bằng 

công nghệ xử lý ảnh và trí tuệ 

nhân tạo 

Nguyễn Mỹ Trinh PGS. TS. Lê Văn Hưng   

388 Tìm hiểu SEO, áp dụng SEO 

website chukysoviettel.vn 
Trần Thị Trinh ThS. Hoàng Anh Đức   

389 Xây dựng portal tuyển dụng... Lê Xuân Trường ThS. Phạm Văn Đồng   

390 Xây dựng hệ thống hỗ trợ 

tuyển dụng việc làm trực tuyến 

- JobNow 

Lưu Văn Trường PGS. TS. Lê Văn Hưng   

391 Xây dựng trang web "Bán điện 

thoại di động" sử dụng Laravel 

Framework 

Phạm Quang Trường ThS. Nguyễn Thị Thanh   

392 xây dựng website quản lý ký 

túc xá 
Trần Công Tú ThS. Hoàng Anh Đức   

393 Xây dựng hệ thống bán quần Phạm Thanh Tùng KS. Đỗ Anh Tuấn   



áo 

394 Q/lý lưu trữ tài liệu trên cloud Nguyễn Hồng Sơn ThS. Hoàng Anh Đức   

395 Tìm hiểu ArcGIS Online và 

ứng dụng xây dựng bản đồ 

trực tuyến 

Nguyễn Ngọc Dũng ThS. Hoàng Anh Đức   

396 Thiết kế website bán hoa tươi 

sử dụng wordpress 
Đặng Tài Hội ThS. Hoàng Anh Đức   

397 Xây dựng phần mềm Quản lý 

nhân sự của công ty Iviet trên 

winform 

Nguyễn Ngọc Long KS. Đỗ Anh Tuấn   

398 Nghiên cứu kỹ thuật SEO và 

ứng dụng vào trang web 

goichobabau.com 

Phạm Thị Cát Ly ThS. Nguyễn Thị Thanh   

399 Sửa dụng công cụ backtrack để 

kiểm tra điểm yếu của 

windows 

Hoàng Văn Nam KS. Đỗ Anh Tuấn   

400 Tìm hiểu và sử dụng hệ quản 

trị nội dung mã nguồn mở 

Wordpress 

Nguyễn Văn Tuân KS. Đỗ Anh Tuấn   

401 Tìm hiểu về các phương thức 

kiểm thử hiệu quả sử dụng, 

mức độ hài lòng của người sử 

dụng đối với phần mềm 

Trần Thanh Tùng ThS. Hoàng Anh Đức   

402 Website bán quần áo Phạm Văn An ThS. Hoàng Anh Đức   

403 Xây dựng website bán điện 

thoại di động và phụ kiện 
Trần Đức Huy ThS. Phạm Văn Đồng   

404 Tìm hiểu và ứng dụng SEO 

cho website marketingai 
Nguyễn Thị Minh Phương 

ThS. Nguyễn Thị Hữu 

Phương 
  

405 Tìm hiểu và sử dụng hệ thống 

mã nguồn mở Opencart 
Nguyễn Mạnh Quang ThS. Phạm Văn Đồng   

406 Kiểm thử hiệu năng trang 

truykich.vn 
Nhâm Thị Trang ThS. Hoàng Anh Đức   

407 Cấu trúc địa chất vùng Sin 

Quyền, Lào Cai. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

quặng đồng và các khoáng sản 

đi kèm từ tuyến T.50a đến 

tuyến T.11d mỏ Vi Kẽm 

Nguyễn Ngọc Cường TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Sin Quyền, Lào Cai. Thiết 

kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên 

trữ lượng quặng đồng và các khoáng sản đi kèm từ tuyến T.50a đến tuyến 

T.11d mỏ Vi Kẽm, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện 

kỹ thuật khai thác mỏ Vi Kẽm 

408 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phạm Văn Lương TS Nguyễn Tiến Dũng Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 



Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -400m từ đứt gãy F5 

đến tuyến T.XIV mỏ than Hà 

Ráng. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than đến mức -400m từ đứt gãy F5 đến tuyến T.XIV mỏ 

than Hà Ráng, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ 

thuật khai thác mỏ than Hà Ráng 

409 Cấu trúc địa chất vùng Sin 

Quyền, Lào Cai. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

quặng đồng và các khoáng sản 

đi kèm từ tuyến T.68a đến 

tuyến T.50a mỏ Vi Kẽm. 

Nguyễn Thành Long TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Sin Quyền, Lào Cai. Thiết 

kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên 

trữ lượng quặng đồng và các khoáng sản đi kèm từ tuyến T.68a đến tuyến 

T.50a  mỏ Vi Kẽm, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện 

kỹ thuật khai thác mỏ Vi Kẽm 

410 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác 

đến mức -400m từ tuyến T.VIa 

đến tuyến T.IXa mỏ than Hà 

Ráng 

Trần Đình Huy TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò khai thác chính xác chất lượng và trữ lượng  

than đến mức -400m từ tuyến T.VIa đến tuyến T.IXa mỏ than Hà Ráng 

phục vụ công tác khai thác mỏ. 

411 Cấu trúc địa chất vùng Đại Từ, 

Thái Nguyên. Thiết kế phương 

án thăm dò quặng titan sa 

khoáng khu Phú Thịnh II. 

Trần Minh Toàn TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đại Từ, Thái Nguyên. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng quặng titan sa khoáng, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và 

điều kiện kỹ thuật khai thác khu Phú Thịnh II 

412 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -550m từ tuyến T.II 

đến tuyến T.VIII mỏ than Bắc 

Cọc Sáu. 

Nguyễn Đình Hạnh TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than đến mức -550m từ tuyến T.II đến tuyến T.VIII mỏ 

than Bắc Cọc Sáu, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện 

kỹ thuật khai thác mỏ than Bắc Cọc Sáu 

413 Cấu trúc địa chất vùng Khun, 

Xiêng Khoảng, nước 

CHDCND Lào. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng 

vàng gốc khu Phu Khăm. 

Somsanith VIENGKEO TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Khun, Xiêng Khoảng, 

nước CHDCND Lào. Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất 

lượng và tài nguyên trữ lượng quặng vàng gốc khu Phu Khăm, đồng thời 

làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác  khu Phu 

Khăm 

414 Cấu trúc địa chất vùng Lệ 

Thủy, Quảng Bình. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng titan 

sa khoáng khu Ngư Thủy 

Trung 

Ngô Hải Đoàn TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Lệ Thủy, Quảng Bình. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng quặng titan sa khoáng, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và 

điều kiện kỹ thuật khai thác   khu Ngư Thủy Trung 

415 Cấu trúc địa chất vùng Đại Từ, 

Thái Nguyên. Thiết kế phương 
Đinh Quốc Đạt TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đại Từ, Thái Nguyên. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 



án thăm dò quặng titan sa 

khoáng khu Phú Thịnh I. 

lượng quặng titan sa khoáng, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và 

điều kiện kỹ thuật khai thác    khu Phú Thịnh I 

416 Cấu trúc địa chất vùng Hòn 

Gai, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác 

đến mức -300m từ tuyến T.II 

đến tuyến T.VI mỏ than Hà 

Lầm 

Trần Bá Nhật TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Hòn Gai, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò khai thác chính xác chất lượng và trữ lượng  

than đến mức -300m từ tuyến T.II đến tuyến T.VI mỏ than Hà Lầm phục 

vụ công tác khai thác mỏ. 

417 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến -600m từ tuyến T.VI đến 

tuyến T.VIII mỏ than Khe 

Chàm 

Phan Xuân Đăng TS Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than đến mức -600m từ tuyến T.VI đến tuyến T.VIII mỏ 

than Khe Chàm, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ 

thuật khai thác mỏ than Khe Chàm 

418 Cấu trúc địa chất vùng Vạn 

Ninh, Khánh Hòa. Thiết kế 

phương án thăm dò đá andesit, 

dacit làm vật liệu xây dựng 

thông thường khu Hòn Nhọn 

Nguyễn Hoàng Phi Điệp TS. Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Vạn Ninh, Khánh Hòa. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng đá andesit, dacit làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời làm 

rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu Hòn Nhọn 

419 Cấu trúc địa chất vùng Đồng 

Xuân, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò đá 

gabrodiorit làm ốp lát khu Đa 

Lộc I 

Nguyễn Hữu Thi TS. Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đồng Xuân, Phú Yên. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng đá gabrodiorit làm ốp lát, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT 

và điều kiện kỹ thuật khai thác khu Đa Lộc I 

420 Cấu trúc địa chất vùng Phước 

Thành - Phước Sơn, Quảng 

Nam. Thiết kế phương án thăm 

dò bổ sung quặng vàng gốc 

khu G18 

Nguyễn Quốc Chiến  TS. Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Phước Thành - Phước Sơn, 

Quảng Nam. Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất 

lượng và tài nguyên trữ lượng quặng vàng gốc, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác  khu G18 

421 Cấu trúc địa chất vùng Diên 

Khánh, Khánh Hòa. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu Hòn Chuông 2 

Trần Quốc Hùng TS. Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Diên Khánh, Khánh Hòa. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng đá granit làm ốp lát, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và 

điều kiện kỹ thuật khai thác khu Hòn Chuông 2 

422 Cấu trúc địa chất vùng Đồng 

Xuân, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò đá 

gabrodiorit làm ốp lát khu Đa 

Lộc 2 

Dương Lý Huỳnh TS. Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đồng Xuân, Phú Yên. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng đá gabrodiorit làm ốp lát , đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT 

và điều kiện kỹ thuật khai thác khu Đa Lộc 2 

423 Cấu trúc địa chất vùng nam Lệ Nguyễn Thế Bằng TS. Nguyễn Tiến Dũng Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng nam Lệ Thủy, Quảng Bình. 



Thủy, Quảng Bình. Thiết kế 

phương án thăm dò cát trằng 

khu Ngử Thủy Bắc 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng cát trằng, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ 

thuật khai thác khu Ngử Thủy Bắc 

424 Cấu trúc địa chất vùng Bảo 

Lâm, Cao Bằng. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng chì - 

kẽm khu Bản Pó 

Trần Trung Anh  TS. Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Bảo Lâm, Cao Bằng. Thiết 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

quặng chì - kẽm, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ 

thuật khai thác khu Bản Pó 

425 Cấu trúc địa chất vùng Yên 

Bình, Yên Bái. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng chì - 

kẽm khu Cẩm Nhân. 

Nguyễn Tuấn Anh TS. Nguyễn Tiến Dũng 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Yên Bình, Yên Bái. Thiết 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

quặng chì - kẽm, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ 

thuật khai thác khu Cẩm Nhân 

426 Cấu trúc địa chất vùng Mường 

Khương, Lào Cai. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng chì-

kẽm khu Suối Thầu 

Nguyễn Văn Thỏa 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Mường Khương, Lào Cai. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng quặng chì-kẽm, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều 

kiện kỹ thuật khai thác  khu mỏ Suối Thầu. 

427 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -500m từ tuyến T.I 

đến tuyến T.VI khu Bắc mỏ 

than Đông Ngã Hai. 

Phạm Tuấn Hải 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than đến mức -500m từ tuyến T.I đến tuyến T.VI khu 

Bắc mỏ than Đông Ngã Hai, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và 

điều kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Đông Ngã Hai. 

428 Cấu trúc địa chất vùng Hòn 

Gai, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -500m từ tuyến T.III 

đến tuyến T.VI khu bắc đứt 

gãy FK mỏ than Bắc Suối Lại 

Trương Đức Tuấn 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Hòn Gai, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng thanđến mức -500m từ tuyến T.III đến tuyến T.VI khu 

bắc đứt gãy FK mỏ than Bắc Suối Lại, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-

ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Bắc Suối Lại. 

429 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -500m từ tuyến T.III 

đến tuyến T.VI khu nam đứt 

gãy F2 mỏ than Đông Ngã Hai 

Angmisay SAYYAVONG 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng thanđến mức -500m từ tuyến T.I đến tuyến T.VI khu 

nam đứt gãy F2 mỏ than Đông Ngã Hai, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Đông Ngã Hai. 

430 Cấu trúc địa chất vùng Sẳng 

Thoong, Viên Chăn, nước 

CHDCND Lào. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng 

vàng gốc khu Phu Đao. 

Thipphavone SILAVONG 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Sẳng Thoong, Viên Chăn, 

nước CHDCND Lào. Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất 

lượng và tài nguyên trữ lượng quặng vàng gốc, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Phu Đao. 

431 Cấu trúc địa chất vùng Kim Nguyễn Duy Tùng PGS.TS Lương Quang Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Kim Sơn, Nghệ An. Thiết 



Sơn, Nghệ An. Thiết kế 

phương án tìm kiếm đánh giá 

quặng vàng gốc khu Suối Lo. 

Khang kế phương án tìm kiếm để đánh giá triển vọng công nghiệp quặng vàng 

gốc khu Suối Lo. 

432 Cấu trúc địa chất vùng Đông 

Triều, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức ±0m từ tuyến 

T.XVIII đến tuyến T.XXA mỏ 

than Khe Chuối  

Nguyễn Văn Đồng 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đông Triều, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than đến mức ±0m từ tuyến T.XVIII đến tuyến T.XXA 

mỏ than Khe Chuối, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều 

kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Khe Chuối. 

433 Cấu trúc địa chất vùng Bảo 

Đài - Yên Tử. Thiết kế phương 

án thăm dò khai thác đến mức 

-350m từ tuyến T66A đến 

tuyến T.IIIA mỏ than Vàng 

Danh 

Nguyễn Đăng Tuấn 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Bảo Đài - Yên Tử. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác để chính xác chất lượng và trữ lượng than 

đến mức -350m từ tuyến T66A đến tuyến T.IIIA mỏ than Vàng Danh 

phục vụ công tác khai thác mỏ. 

434 Cấu trúc địa chất vùng Phú 

Hòa, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò cát làm vật 

liệu xây dựng thông thường 

khu Định Thọ 2 

Ngô Đức Khánh Hải 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Phú Hòa, Phú Yên. Thiết 

kế phương án thăm dò để đánh giá chất lượng và trữ lượng cát làm vật liệu 

xây dựng thông thường khu Định Thọ 2 phục vụ công tác khai thác mỏ. 

435 Cấu trúc địa chất vùng Phù 

Mỹ, Bình Định. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu Núi Chùa 2 

Lê Công Đô 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Phù Mỹ, Bình Định. Thiết 

kế phương án thăm dò để đánh giá chất lượng và trữ lượng đá granit làm 

ốp lát khu Núi Chùa 2 phục vụ công tác khai thác mỏ. 

436 Cấu trúc địa chất vùng Phù 

Cát, Bình Định. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu Sơn Rái 2 

Nguyễn Đức Thành 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Phù Cát, Bình Định. Thiết 

kế phương án thăm dò để đánh giá chất lượng và trữ lượng đá granit làm 

ốp lát khu Sơn Rái 2 phục vụ công tác khai thác mỏ. 

437 Cấu trúc địa chất vùng Văn 

Bàn, Lào Cai. Đặc điểm chất 

lượng quặng sắt khu mỏ Làng 

Vinh 

Vũ Hữu Lợi 
PGS.TS Lương Quang 

Khang 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Văn Bàn, Lào Cai và đặc 

điểm chất lượng quặng sắt khu mỏ Làng Vinh để định hướng công tác 

tuyển, luyện quặng sắt hợp lý. 

438 Cấu trúc địa chất vùng Hòn 

Gai, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác 

từ tuyến T.II đến tuyến T.X 

mỏ than Tân Lập 

Trần Thị Thu Trang ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Hòn 

Gai. Đặc điểm địa chất mỏ than Tân Lập. Các công tác trắc địa, đo vẽ 

BĐĐC, thi công các công trình khoan, địa vật lý, công tác tính trữ lượng 

than, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò mỏ than Tân Lập  

439 Cấu trúc địa chất vùng Quế 

Phong, Nghệ An. Thiết kế 
Nguyễn Thiện Công ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Quế 

Phong. Đặc điểm địa chất mỏ vàng Huổi Mây. Các công tác trắc địa, đo vẽ 



phương án thăm dò quặng 

vàng gốc khu Huổi Mây 

BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, công tác tính trữ 

lượng quặng vàng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò mỏ vàng 

Huổi Mây.  

440 Cấu trúc địa chất vùng Sơn 

Hòa, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng 

vàng gốc khu I - Sơn Phước. 

Đào Mai Thanh Việt ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Sơn 

Hòa. Đặc điểm địa chất mỏ vàng Sơn Phước. Các công tác trắc địa, đo vẽ 

BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, lấy các loại mẫu, 

công tác tính trữ lượng quặng vàng gốc, tổ chức thi công và dự toán chi 

phí thăm dò mỏ vàng gốc khu I Sơn Phước..  

441 Cấu trúc địa chất vùng Kon 

Rẫy, Kon Tum. Thiết kế 

phương án thăm dò dolomit 

khu Kon Go 

Nguyễn Duy Phương ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Kon 

Rẫy. Đặc điểm địa chất mỏ và thân quặng đolomit Kon Go. Các công tác 

trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công công trình hào, khoan, lấy các loại mẫu, 

công tác tính trữ lượng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò 

đolomit khu Kon Go  

442 Cấu trúc địa chất vùng Đông 

Hòa, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò cát làm vật 

liệu xây dựng thông thường 

khu Phú Lễ 

Nguyễn Hồng Tưởng ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Đông 

Hòa. Đặc điểm địa chất mỏ . Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng cát làm 

VLXD, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò cát khu Phú Lễ. 

443 Cấu trúc địa chất vùng An Hải, 

Ninh Thuận. Thiết kế phương 

án thăm dò quặng sa khoáng 

titan - zircon khu Sơn Hải 

Trần Bảo Tài ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng An 

Hải. Đặc điểm địa chất mỏ sa khoáng titan - zircon Sơn Hải. Các công tác 

trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công các công trình khoan, lấy các loại mẫu, 

công tác tính trữ lượng quặng sa khoáng, tổ chức thi công và dự toán chi 

phí thăm dò mỏ sa khoáng Sơn Hải.  

444 Cấu trúc địa chất vùng Tiên 

Phước, Quảng Nam. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

quặng vàng gốc khu Hố Bứa 

Lê Trung Thương ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Tiên 

Phước. Đặc điểm địa chất mỏ vàng Hố Bứa. Các công tác trắc địa, đo vẽ 

BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, công tác tính trữ 

lượng quặng vàng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò mỏ vàng 

gốc khu Hố Bứa.  

445 Cấu trúc địa chất vùng Hàm 

Yên - Tuyên Quang. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sắt 

khu Cây Vầu. 

Nguyễn Phương Điệp ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Hàm 

Yên. Đặc điểm địa chất mỏ sắt khu Cây Vầu. Các công tác trắc địa, đo vẽ 

BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, lấy các loại mẫu, 

công tác tính trữ lượng quặng sắt, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm 

dò mỏ sắt khu Cây Vầu.  

446 Cấu trúc địa chất vùng Si Ma 

Cai, Lào Cai. Thiết kế phương 

án thăm dò quặng chì - kẽm 

khu Bản Mế    

Đỗ Duy Hiển ThS Nguyễn Trọng Toan 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Si Ma 

Cai. Đặc điểm địa chất mỏ chì - kẽm khu Bản Mế. Các công tác trắc địa, 

đo vẽ BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, lấy các loại 

mẫu, công tác tính trữ lượng quặng chì - kẽm, tổ chức thi công và dự toán 

chi phí thăm dò mỏ chì - kẽm khu Bản Mế.  

447 Cấu trúc địa chất vùng Hòn Ngô Văn Tuấn  ThS Nguyễn Trọng Toan Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Hòn 



Gai, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác 

vỉa 7, 8, 9, 10 từ tuyến T.IP 

đến tuyến T.VII khu Bàng 

Danh. 

Gai. Đặc điểm địa chất mỏ và các vỉa than khu Bàng Danh. Các công tác 

trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công các công trình khoan, địa vật lý, công tác 

tính trữ lượng than, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò mỏ than 

khu Bàng Danh.  

448 Cấu trúc địa chất vùng Yên 

Sơn, Tuyên Quang. Thiết kế 

phương án thăm dò các thân 

quặng thiếc gốc TQ6.1, TQ6.2 

khu Phú Lâm 

Nguyễn Xuân Sinh PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Yên Sơn, Tuyên Quang. 

Thiết kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng các thân quặng thiếc gốc TQ6.1, TQ6.2 khu Phú Lâm 

449 Cấu trúc địa chất vùng Hưng 

Nguyên, Nghệ An. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung đá 

ryolit làm VLXD thông 

thường khu núi Đá Dựng 1 

Nguyễn Thị Thảo Trang PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Hưng Nguyên, Nghệ An. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và 

trữ lượng đá ryolit làm VLXDTT khu núi Đá Dựng 1 

450 Cấu trúc địa chất vùng Thủy 

Nguyên, Hải Phòng. Thiết kế 

phương án thăm dò đá vôi làm 

nguyên liệu xi măng khu vực 

Liên Khê - Lưu Kỳ 2 

Trịnh Thị Huyền PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Thủy Nguyên, Hải Phòng. 

Thiết kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu xi măng khu vực Liên Khê - Lưu 

Kỳ 2 

451 Cấu trúc địa chất vùng Bảo 

Đài - Yên Tử. Thiết kế phương 

án thăm dò bổ sung đến mức -

550m từ tuyến T.II đến tuyến 

T.ID mỏ than Vàng Danh 

Bùi Hoàng Sơn PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Bảo Đài - Yên Tử, Quảng 

Ninh. Thiết kế phương án thăm dò bổ sung hợp lý nhằm đánh giá chất 

lượng, tài nguyên trữ lượng than đến mức -550m từ tuyến T.II đến tuyến 

T.ID mỏ than Vàng Danh 

452 Cấu trúc địa chất vùng Yên 

Sơn, Tuyên Quang. Thiết kế 

phương án thăm dò các thân 

quặng thiếc gốc TQ.4, TQ.5 

khu Phú Lâm 

Nguyễn Văn Tuyến PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Yên Sơn, Tuyên Quang. 

Thiết kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng các thân quặng thiếc gốc TQ.4, TQ.5 khu Phú Lâm 

453 Cấu trúc địa chất vùng Nam 

Đông, Thừa Thiên Huế. Thiết 

kế phương án thăm dò sét làm 

nguyên liệu xi măng khu Vinh 

Giang 

Nguyễn Văn Hoàn PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Nam Đông, Thừa Thiên - 

Huế. Thiết kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng sét làm nguyên liệu xi măng khu Vinh Giang 

454 Cấu trúc địa chất vùng Vị 

Xuyên, Hà Giang. Thiết kế 

phương án thăm dò đá vôi làm 

VLXD thông thường khu Làng 

Vi Văn Hưởng PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Vị Xuyên, Hà Giang. Thiết 

kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng đá vôi làm VLXDTT khu Làng Đồng 



Đồng 

455 Cấu trúc địa chất vùng Nam 

Đông, Thừa Thiên Huế. Thiết 

kế phương án thăm dò sét làm 

nguyên liệu xi măng khu Vinh 

Mỹ 

Nguyễn Văn Hợi PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Nam Đông, Thừa Thiên - 

Huế. Thiết kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng sét làm nguyên liệu xi măng khu Vinh Mỹ 

456 Cấu trúc địa chất vùng Lục 

Yên, Yên Bái. Thiết kế 

phương án thăm dò đá vôi làm 

VLXD thông thường khu Làng 

Mường 

Trần Ngọc Ánh PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Lục Yên, Yên Bái. Thiết kế 

phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng đá vôi làm VLXDTT khu Làng Mường 

457 Cấu trúc địa chất vùng An Cư, 

Phú Yên. Thiết kế phương án 

thăm dò đất san lấp khu vực 

Phú Tân 1 

Nguyễn Minh Hiển PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng An Cư, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và trữ lượng đất san 

lấp khu vực Phú Tân 1 

458 Cấu trúc địa chất vùng Phú 

Hòa, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò cát làm vật 

liệu xây dựng thông thường 

khu Định Thọ 1 

Nguyễn Bá Tuận PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Phú Hòa, Phú Yên. Thiết 

kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và trữ lượng cát 

làm VLXDTT khu Định Thọ 1 

459 Cấu trúc địa chất vùng Phú 

Hòa, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò đá 

gabrodiorit làm ốp lát khu Hòa 

Quang Bắc 2 

Lê Văn Hiếu PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Phú Hòa, Phú Yên. Thiết 

kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên, trữ 

lượng đá gabrodiorit làm ốp lát khu Hòa Quang 2 

460 Cấu trúc địa chất vùng Diên 

Khánh, Khánh Hòa. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu Diên Tân 2 

Phan Văn Thoại PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Diên Khánh, Khánh Hòa. 

Thiết kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên, trữ lượng đá granit làm ốp lát khu Diên Tân 

461 Cấu trúc địa chất và đặc điểm 

khoáng sản vùng đảo Phú Quý, 

Bình Thuận. 

Dương Văn Trường PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng đảo Phú Quý, Bình Thuận. 

Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm khoáng sản vùng đảo Phú Quý, Bình 

Thuận phục vụ công tác quy hoạch hợp lý. 

462 Cấu trúc địa chất vùng Lệ 

Thủy, Quảng Bình. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sa 

khoáng titan - zircon khu đông 

Sen Thủy 2. 

Nguyễn Dương Thảo PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Lệ Thủy, Quảng Bình. 

Thiết kế phương án thăm dò hợp lý nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên, trữ lượng quặng sa khoáng titan-zircon khu đồng Sen Thủy 2 

463 Cấu trúc địa chất vùng Đại Từ, 

Thái Nguyên. Nghiên cứu đặc 
Ngô Tuấn Anh PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đại Từ, Thái Nguyên. 

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm chất lượng quặng thiếc gốc khu phía nam 



điểm chất lượng quặng thiếc 

gốc khu phía nam mỏ Núi 

Pháo. 

mỏ Núi Pháo. 

464 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò mỏ than 

Đông Quảng Lợi. 

Nguyễn Đức Tùng TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Đặc điểm địa chất các vỉa than Đông Quảng Lợi. Các 

công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công công trình hào, khoan, lấy các 

loại mẫu, công tác tính trữ lượng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm 

dò mỏ than Đông Quảng Lợi  

465 Cấu trúc địa chất vùng Đồng 

Hỷ, Thái Nguyên. Đặc điểm 

chất lượng quặng chì - kẽm 

khu Metis 

Ngô Văn Thái TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Đồng 

Hỷ. Đặc điểm địa chất mỏ chì - kẽm Metis. Các công tác trắc địa, đo vẽ 

BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, công tác tính trữ 

lượng quặng vàng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò mỏ chì - 

kẽm Metis 

466 Cấu trúc địa chất vùng Võ 

Nhai, Thái Nguyên. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng chì - 

kẽm khu Lân Chì 

Bùi Thanh Hải  TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùngVõ 

Nhai. Đặc điểm địa chất mỏ chì - kẽm Lân Chì. Các công tác trắc địa, đo 

vẽ BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, công tác tính trữ 

lượng quặng vàng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò mỏ chì - 

kẽm Lân Chì 

467 Cấu trúc địa chất vùng Mèo 

Vạc, Hà Giang. Thiết kế 

phương án thăm dò đá vôi làm 

vật liệu xây dựng thông 

thường khu Hà Chí Đùa. 

Lâm Văn Mừng TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Mèo 

Vạc. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng đá vôi làm 

VLXD, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò đá vôi khu Hà Chí 

Đùa 

468 Cấu trúc địa chất vùng Phù 

Cát, Bình Định. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sa 

khoáng titan - zircon khu Bắc 

Đề Gi 1 

Nguyễn Thị Hằng TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Phù 

Cát. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng quặng sa 

khoáng titan - zircon, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò quặng 

sa khoáng titan - zircon 

469 Cấu trúc địa chất vùng Hưng 

Nguyên, Nghệ An. Thiết kế 

phương án thăm dò đá ryolit 

làm VLXD thông thường khu 

núi Đá Dựng 2 

Tăng Văn Đông TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Hưng 

Nguyên. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi 

công công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng đá 

ryolit làm VLXD, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò đá ryolit 

khu Hà Chí Đùa 

470 Cấu trúc địa chất vùng Nam 

Đông, Thừa Thiên Huế. Thiết 

kế phương án thăm dò sét làm 

nguyên liệu xi măng khu Vinh 

Hưng 

Lê Huy Vận TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Nam 

Đông. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng đá sét làm 

nguyên liệu xi măng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò sét làm 

nguyên liệu xi măng khu Vinh Hưng 

471 Cấu trúc địa chất vùng Phúc Bùi Thị Hà Xuyên TS Khương Thế Hùng Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Phúc 



Ninh, Quảng Nam. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sắt 

eluvi khu Núi Mun 

Ninh. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng quặng sắt 

eluvi, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò quặng sắt eluvi khu Núi 

Mun 

472 Cấu trúc địa chất vùng Thủy 

Nguyên, Hải Phòng. Thiết kế 

phương án thăm dò đá vôi làm 

nguyên liệu xi măng khu vực 

Liên Khê - Lưu Kỳ 1 

Phạm Hùng Sơn TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Thủy 

Nguyên. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi 

công công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng đá vôi 

làm nguyên liệu xi măng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò đá 

ôi làm nguyên liệu xi măng khu vực Liên Khê - Lưu Kỳ 1 

473 Cấu trúc địa chất vùng Phú 

Hòa, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò đá 

gabrodiorit làm ốp lát khu Hòa 

Quang Bắc 1 

Phạm Minh Thương TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Phú 

Hòa. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng đá 

gabrodiorit làm ốp lát, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò đá 

gabrodiorit làm ốp lát khu Hòa Quang Bắc 1 

474 Cấu trúc địa chất vùng Chợ 

Điền, Bắc Kạn. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

quặng chì - kẽm khu Lũng 

Cháy. 

Phùng Tài Trần TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Chợ 

Điền. Đặc điểm địa chất mỏ chì - kẽm Lũng Cháy. Các công tác trắc địa, 

đo vẽ BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, công tác tính 

trữ lượng quặng vàng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò bổ sung 

quặng chì - kẽm khu Lũng Cháy 

475 Cấu trúc địa chất vùng Mạo 

Khê - Uông Bí. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -600m từ tuyến T.III 

đến tuyến T.VI cánh Nam mỏ 

than Mạo Khê. 

Nguyễn Văn Thanh TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Mạo 

Khê - Uông Bí. Đặc điểm địa chất các vỉa than mỏ Mạo Khê. Các công tác 

trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công công trình hào, khoan, lấy các loại mẫu, 

công tác tính trữ lượng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò  bổ 

sung đến mức -600m từ tuyến T.III đến tuyến T.VI cánh Nam mỏ than 

Mạo Khê  

476 Cấu trúc địa chất vùng Đông 

Hòa, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò cát làm vật 

liệu xây dựng thông thường 

khu Phước Bình Bắc 

Trần Văn Ngộ TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Đông 

Hòa. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng cát làm 

VLXD, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò đá vôi khu Phước 

Bình Bắc 

477 Cấu trúc địa chất vùng An 

Nhơn, Bình Định. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu bắc Núi Dung 

Bùi Long Tú TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng An 

Nhơn. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng đá granit 

làm ốp lát, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò đá granit làm ốp lát 

khu bắc Núi Dung 

478 Cấu trúc địa chất vùng Phù 

Mỹ, Bình Định. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu Núi Chùa 

Nguyễn Trọng Nam TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Phù 

Mỹ. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng đá granit 

làm ốp lát, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò đá granit làm ốp lát 



khu Núi Chùa 

479 Cấu trúc địa chất vùng Phù 

Cát, Bình Định. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sa 

khoáng titan - zircon khu Đá 

Giăng 

Huỳnh Lam Vĩ TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Phù 

Cát. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng quặng sa 

khoáng titan - zircon, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò quặng 

sa khoáng titan - zircon khu Đá Giăng 

480 Cấu trúc địa chất vùng Đồng 

Xuân, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

quặng fluorit khu Xuân Lãnh 

Mai Hồng Vịnh TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Đồng 

Xuân. Đặc điểm địa chất mỏ. Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công 

công trình hố, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng quặng 

fluorit, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò bổ sung quặng fluorit 

khu Xuân Lãnh 

481 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác 

phân vỉa GII1, GII2, GII3 từ 

tuyến T.NQL1-1 đến tuyến 

T.NQL17 mỏ than Cọc Sáu. 

Đỗ Đình Luân TS Khương Thế Hùng 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Cẩm 

Phả. Đặc điểm địa chất các vỉa than mỏ Cọc Sáu. Các công tác trắc địa, đo 

vẽ BĐĐC, thi công công trình hào, khoan, lấy các loại mẫu, công tác tính 

trữ lượng, tổ chức thi công và dự toán chi phí thăm dò khai thác phân vỉa 

GII1, GII2, GII3 từ tuyến T.NQL1-1 đến tuyến T.NQL17 mỏ than Cọc 

Sáu. 

482 Cấu trúc địa chất vùng Lang 

Hít, Thái Nguyên. Đặc điểm 

chất lượng quặng chì - kẽm 

thân quặng TQ.1, TQ.2 khu 

Mỏ Ba 

Phạm Văn Dũng ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Lang Hít, Thái Nguyên và 

đặc điểm chất lượng quặng chì - kẽm thân quặng TQ.1, TQ.2 khu Mỏ Ba 

để định hướng công tác tuyển, luyện quặng hợp lý. 

483 Cấu trúc địa chất vùng Sơn 

Động, Bắc Giang. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -300m từ tuyến 

T.VIII đến tuyến T.VIA mỏ 

than Đồng Rì 

Lê Thanh Bắc ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Sơn Động, Bắc Giang. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than đến mức -300m từ tuyến T.VIII đến tuyến T.VIA 

mỏ than Đồng Rì, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện 

kỹ thuật khai thác khu mỏ Đồng Rì. 

484 Cấu trúc địa chất vùng Văn 

Yên, Yên Bái. Thiết kế 

phương án thăm dò cát, sỏi 

làm vật liệu xây dựng thông 

thường khu An Thịnh 

Khuất Thị Mỹ Hạnh ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Văn Yên, Yên Bái. Thiết 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ An Thịnh. 

485 Cấu trúc địa chất vùng Chợ 

Điền, Bắc Kạn. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

quặng chì - kẽm khu Suối Teo. 

Cao Văn Vương ThS Đỗ Mạnh An 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Chợ 

Điền. Đặc điểm địa chất quặng chì - kẽm khu Suối Teo. Các công tác trắc 

địa, đo vẽ BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, địa vật lý, lấy các 

loại mẫu, công tác tính trữ lượng quặng chì - kẽm, tổ chức thi công và dự 

toán chi phí thăm dò chì - kẽm khu Suối Teo.  

486 Cấu trúc địa chất vùng Trấn Đặng Đình Thao ThS Đỗ Mạnh An Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Trấn Yên, Yên Bái. Thiết 



Yên, Yên Bái. Thiết kế 

phương án thăm dò sét làm 

gạch gói khu Đồng Quýt 2 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

sét làm gạch ngói, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện 

kỹ thuật khai thác khu mỏ Đồng Quýt 2. 

487 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -500m từ tuyến T.V 

đến tuyến T.VII khu nam đứt 

gãy F2 mỏ than Đông Ngã Hai 

Vilaxay MUENTASENG ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than đến mức -500m từ tuyến T.V đến tuyến T.VII khu 

nam đứt gãy F2 mỏ than Đông Ngã Hai, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Đông Ngã Hai. 

488 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến -600m từ tuyến T.X đến 

tuyến T.XIII mỏ than Khe 

Chàm 

Nguyễn Thế Hào ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than đến mức -600m từ tuyến T.X đến tuyến T.XIII mỏ 

than Khe Chàm, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ 

thuật khai thác khu mỏ Khe Chàm. 

489 Cấu trúc địa chất vùng Tây 

Hòa, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò cát làm vật 

liệu xây dựng thông thường 

khu Mỹ Thạnh Tây 

Nguyễn Tất Thành ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Tây Hòa, Phú Yên. Thiết 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

cát làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Mỹ Thạnh Tây. 

490 Cấu trúc địa chất vùng Đồng 

Xuân, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò đá 

gabrodiorit làm ốp lát khu Đa 

Lộc 

Phạm Văn Trung ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đồng Xuân, Phú Yên. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng đá gabrodiorit làm ốp lát, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT 

và điều kiện kỹ thuật khai thác khu Đa Lộc. 

491 Cấu trúc địa chất vùng Phước 

Thành - Phước Sơn, Quảng 

Nam. Thiết kế phương án thăm 

dò bổ sung quặng vàng gốc 

khu Bãi Muối 

Đặng Quốc Toàn ThS Đỗ Mạnh An 

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn, đặc điểm địa chất vùng Phước 

Thành - Phước Sơn. Đặc điểm địa chất quặng vàng gốc khu Bãi Muối. 

Các công tác trắc địa, đo vẽ BĐĐC, thi công các công trình hào, khoan, 

địa vật lý, lấy các loại mẫu, công tác tính trữ lượng quặng vàng gốc, tổ 

chức thi công và dự toán chi phí thăm dò quặng vàng gốc khu Bãi Muối.  

492 Cấu trúc địa chất vùng Đăc 

R'Lấp, Đắc Nông. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng 

bauxit khu Đắc Sim 

Nguyễn Văn Vương ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đăc R'Lấp, Đắc Nông. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng quặng bauxit, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều 

kiện kỹ thuật khai thác mỏ khu Đắc Sim. 

493 Cấu trúc địa chất vùng Thanh 

Liêm - Hà Nam. Thiết kế 

phương án thăm dò sét làm 

nguyên liệu xi măng khu Khe 

Non 3. 

Bùi Văn Tiến ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Thanh Liêm - Hà Nam. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng sét làm nguyên liệu xi măng, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-

ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Khe Non 3. 



494 Cấu trúc địa chất vùng Hòn 

Gai, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác 

vỉa 14-1, 14-2, 14-3 từ tuyến 

T.VII đến tuyến T.X mỏ than 

Hà Lầm. 

Đào Ngọc Hội ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Hòn Gai, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò khai thác nhằm đánh giá chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng than các vỉa 14-1, 14-2, 14-3 từ tuyến T.VII đến tuyến 

T.X mỏ than Hà Lầm, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều 

kiện kỹ thuật khai thác khu mỏ Hà Lầm. 

495 Cấu trúc địa chất vùng Anh 

Sơn, Nghệ An. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sắt 

limonit làm phụ gia xi măng 

khu Thọ Sơn. 

Dương Kim Dũng ThS Đỗ Mạnh An 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Anh Sơn, Nghệ An. Thiết 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

quặng sắt limonit làm phụ gia xi măng, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-

ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ khu Thọ Sơn. 

496 Cấu trúc địa chất vùng Đồng 

Hỷ, Thái Nguyên. Đặc điểm 

chất lượng quặng thiếc khu tây 

Núi Pháo 

Nông Văn Hà ThS Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đồng Hỷ, Thái Nguyên và 

đặc điểm chất lượng quặng thiếc khu tây Núi Pháo để định hướng công tác 

tuyển, luyện quặng thiếc hợp lý. 

497 Cấu trúc địa chất vùng Trấn 

Yên, Yên Bái. Thiết kế 

phương án thăm dò sét làm 

gạch gói khu Đồng Quýt 1 

Nguyễn Bá Dũng ThS Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Trấn Yên, Yên Bái. Thiết 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

sét làm gạch ngói, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện 

kỹ thuật khai thác  khu Đồng Quýt 1. 

498 Cấu trúc địa chất vùng Du 

Long, Ninh Thuận. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng 

thiếc gốc khu Suối Mai 

Nguyễn Ngọc Công ThS Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Du Long, Ninh Thuận. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng quặng thiếc gốc, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều 

kiện kỹ thuật khai thác  khu Suối Mai. 

499 Cấu trúc địa chất vùng Bảo 

Đài - Yên Tử. Thiết kế phương 

án thăm dò bổ sung vỉa V.5, 

V.6, V.7 từ tuyến T.AA' đến 

tuyến T.FF' mỏ than Đồng 

Vông 

Trần Văn Chương ThS Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Bảo Đài - Yên Tử. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng các vỉa than V.5, V.6, V.7 từ tuyến T.AA' đến tuyến T.FF' , đồng 

thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ 

than Đồng Vông 

500 Cấu trúc địa chất vùng Sông 

Lô, Vĩnh Phúc. Thiết kế 

phương án thăm dò cát sỏi làm 

vật liệu xây dựng thông 

thường khu Đức Bác. 

Nguyễn Đức Bình ThS Bùi Thanh Tịnh  

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Sông Lô, Vĩnh Phúc. Thiết 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác  khu Đức Bác. 

501 Cấu trúc địa chất vùng Bảo 

Đài - Yên Tử. Thiết kế phương 

án thăm dò khai thác đến mức 

-175m từ đứt gãy F.12 đến 

tuyến T.66B mỏ than Vàng 

Trần Minh Tuân ThS Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Bảo Đài - Yên Tử. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác nhằm đánh giá chính xác chất lượng và tài 

nguyên trữ lượng đến mức -175m từ đứt gãy F.12 đến tuyến T.66B mỏ 

than Vàng Danh phục vụ công tác khai thác mỏ. 



Danh. 

502 Cấu trúc địa chất vùng Đắk 

Song, Đắk Nông. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu Đắk Hòa 

Bùi Minh Nam ThS. Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đắk Song, Đắk Nông. 

Thiết kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng granit làm ốp lát khu Đắk Hòa, đồng thời làm rõ đặc điểm ĐCTV-

ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu Đắk Hòa 

503 Cấu trúc địa chất vùng Phước 

Đức - Phước Sơn, Quảng 

Nam. Thiết kế phương án thăm 

dò bổ sung quặng vàng gốc 

khu Bãi 45 

Phan Quang Trung ThS. Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Phước Đức - Phước Sơn, 

Quảng Nam. Thiết kế phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất 

lượng và tài nguyên trữ lượng quặng vàng gốc, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác khu Bãi 45 

504 Cấu trúc địa chất vùng thành 

phố Cao Bằng. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sắt 

từ tuyến T.XIA đến tuyến 

T.XVIII mỏ Nà Lũng 

Nguyễn Duy Kiên ThS. Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng thành phố Cao Bằng. Thiết 

kế phương án thăm dò nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ lượng 

quặng sắt từ tuyến T.XIA đến tuyến T.XVIII mỏ Nà Lũng, đồng thời làm 

rõ đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ Nà Lũng 

505 Cấu trúc địa chất vùng Bát 

Xát, Lào Cai. Thiết kế phương 

án thăm dò bổ sung thân quặng 

đồng TQ7-N1, TQ7, TQ3 đến 

mức -600m, từ tuyến T.XII 

đến tuyến T.XIX mỏ đồng Sin 

Quyền      

Hoàng Quang Huấn  ThS. Bùi Thanh Tịnh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Bát Xát, Lào Cai. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung nhằm đánh giá chất lượng và tài nguyên trữ 

lượng thân quặng đồng TQ7-N1, TQ7, TQ3 đến mức -600m, từ tuyến 

T.XII đến tuyến T.XIX mỏ đồng Sin Quyền, đồng thời làm rõ đặc điểm 

ĐCTV-ĐCCT và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ đồng Sin Quyền 

506 Cấu trúc địa chất vùng Văn 

Bàn, Lào Cai. Đặc điểm chất 

lượng quặng sắt khu mỏ Làng 

Cọ 

Nguyễn Đình Thế ThS. Trần Thị Vân Anh 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Văn Bàn, Lào Cai và đặc 

điểm chất lượng quặng sắt khu mỏ Làng Cọ để định hướng công tác tuyển, 

luyện quặng sắt hợp lý. 

507 Đặc điểm cấu trúc địa chất và 

thành phần khoáng vật, cấu tạo 

- kiến trúc quặng Pb-Zn khu 

mỏ Bản Lìm, tỉnh Cao Bằng. 

Nguyễn Thị Hoa ThS. Hoàng Thị Thoa 

Làm sáng tỏ đặc điểm địa chất (Địa tầng, kiến tạo), đặc điểm địa chất thân 

quặng, biến đổi đá vây quanh, thành phần khoáng vật, cấu tạo & kiến trúc 

quặng Pb-Zn khu mỏ Bản Lìm, tỉnh Cao Bằng, thành lập bảng 

TTST&THCSKV và nguồn gốc mỏ.  

508 Đặc điểm chất lượng đá 

cacbonat hệ tầng Đồng Giao, 

vùng Hà Trung, Thanh Hóa và 

định hướng sử dụng. Lê Đức Anh  
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Hà Trung, Thanh Hóa có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi, phương tây bắc - đông nam 

khống chế cấu trúc của vùng. Trong đó, đá carbonat hệ tầng Đồng Giao 

với thành phần chủ yếu calcit và ít dolomit. Đá carbonat có chất lượng tốt, 

có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp đặc biệt có thể sử dụng 

được trong sản xuất xi măng. Tổng trữ lượng đá carbonat hệ tầng Đồng 

Giao đạt gần 147 nghìn tấn.  

509 Đặc điểm chất lượng feldspat 

mỏ Hang Dơi, Thanh Sơn, Phú 
Nguyễn Đức Khiêm  ThS. Tạ Thị Toán 

Vùng Thanh Sơn, Phú Thọ có cấu trúc địa chất phức tạp, gồm các thành 

tạo có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi, với hệ thống đứt gãy phát triển 



Thọ  

và khả năng sử dụng làm men 

frit. 

mạnh mẽ, chủ yếu theo phương tây bắc - đông nam, làm phức tạp cấu trúc 

của vùng. Trong đó, feldspat mỏ Hang Dơi với thành phần chủ yếu thạch 

anh, felspat, mica, phân bố chủ yếu trong các đá biến chất hệ tầng Thạch 

Khoán. Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần hóa học của felspat về 

hàm lượng SiO2, Al2O3, Fe2O3 cho thấy feldspat mỏ Hang Dơi có thể sử 

dụng sử dụng làm men frit.  

510 Đặc điểm chất lượng feldspat 

mỏ Đồi Gianh, Dị Nậu, Tam 

Nông, Phú Thọ và khả năng sử 

dụng làm xương sứ vệ sinh. 
Ngô Ngọc Lam ThS. Tạ Thị Toán 

Vùng Tam Nông, Phú Thọ có cấu trúc địa chất phức tạp, gồm các thành 

tạo có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi, với hệ thống đứt gãy phát triển 

mạnh mẽ, chủ yếu theo phương tây bắc - đông nam, làm phức tạp cấu trúc 

của vùng. Trong đó, feldspat mỏ Đồi Gianh, Dị Nậu với thành phần chủ 

yếu thạch anh, felspat, mica, phân bố chủ yếu trong các đá biến chất hệ 

tầng Thạch Khoán. Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần hóa học của 

felspat về hàm lượng SiO2, Al2O3, Fe2O3 cho thấy feldspat mỏ Đồi 

Gianh, Dị Nậu có thể sử dụng sử dụng làm xương sứ vệ sinh.  

511 Đặc điểm chất lượng kaolin 

mỏ Đồi Gianh, Dị Nậu, Tam 

Nông, Phú Thọ và khả năng sử 

dụng làm men nền. 
Nguyễn Giang Nam ThS. Tạ Thị Toán 

Vùng Tam Nông, Phú Thọ có cấu trúc địa chất phức tạp, gồm các thành 

tạo có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi, với hệ thống đứt gãy phát triển 

mạnh mẽ, chủ yếu theo phương tây bắc - đông nam, làm phức tạp cấu trúc 

của vùng. Trong đó, feldspat mỏ Đồi Gianh, Dị Nậu với thành phần chủ 

yếu thạch anh, felspat, mica, phân bố chủ yếu trong các đá biến chất hệ 

tầng Thạch Khoán. Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần hóa học của 

felspat về hàm lượng SiO2, Al2O3, Fe2O3 cho thấy feldspat mỏ Đồi 

Gianh, Dị Nậu có thể sử dụng sử dụng làm men nền.  

512 Cấu trúc địa chất vùng Quỳ 

Hợp, Nghệ An. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ đá hoa trắng 

khu thôn Chinh làm bột 

cacbonat canxi. Trần Văn Đàm 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Vùng Quỳ Hợp, Nghệ An có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo 

magma xâm nhập; hoạt động kiến tạo trong vùng xảy ra khá mạnh mẽ làm 

các đá dập nát mạnh. Khu thôn Chinh được phát hiện có thân đá hoa trắng 

nằm trong hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Với mục đích nghiên cứu sử dụng đá 

hoa trắng làm bột carbonat calci, trên cơ sở lựa chọn 2 vị trí lấy mẫu công 

nghệ tại 2 khối tính cấp trữ lượng 121 và 122 mang tính đại diện cho toàn 

mỏ, đá hoa khu thôn Chinh có hàm lượng các oxit CaO, MgO, Fe2O3, 

SiO2, Al2O3, MKN... đủ tiêu chuẩn sử dụng làm bột carbonatcanxi. 

513 Đặc điểm chất lượng đá 

cacbonat hệ tầng Tràng Kênh, 

vùng Kinh Môn, Hải Dương 

và định hướng sử dụng. 
Lưu Minh Hiếu 

ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Kinh Môn, Hải Dương có cấu trúc địa chất khá đơn giản, gồm các 

thành tạo có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi, đứt gãy dự đoán phát triển 

theo phương tây bắc - đông nam, tuy nhiên không làm phức tạp cấu trúc 

của vùng. Trong đó, đá carbonat hệ tầng Tràng Kênh với thành phần chủ 

yếu calcit và ít dolomit. Đá carbonat có chất lượng tốt, có thể sử dụng 

trong nhiều lĩnh vực công nghiệp đặc biệt có thể sử dụng được trong sản 

xuất xi măng. Tổng trữ lượng đá carbonat hệ tầng Tràng Kênh đạt gần 59 

nghìn tấn.  

514 Cấu trúc địa chất vùng Gia Bùi Đức Vũ TS. Nguyễn Thị Thanh Vùng Gia Viễn, Ninh Bình có cấu trúc địa chất khá đơn giản, chủ yếu là 



Viễn, Ninh Bình. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ đá sét làm xi 

măng khu Gia Hòa-Gia 

Vượng.   

Thảo thành tạo địa chất có tuổi Triat, nằm trong đới kiến tạo hoạt động tương 

đối ổn định. Đá vôi thăm dò thuộc hệ tầng Đồng Giao (T2a đg)với thành 

phần chủ yếu đá vôi màu xám trắng, xám xanh, xám ghi, xen kẹp thấu 

kính đá vôi dolomit hóa. Với chỉ tiêu chất lượng theo mẫu đơn là 

CaO>=48%, MgO<= 5,0%; theo khối tính trữ lượng CaO>= 50%, 

MgO<=2,5%,  với chỉ tiêu chất lượng đảm bảo cho thiết kế lấy mẫu công 

nghệ đá vôi làm xi măng bằng phương pháp mỏ moong khai thác thử. 

515 Đặc điểm chất lượng kaolin 

khu vực Đồng Phương, Trấn 

Yên, Yên Bái và khả năng sử 

dụng làm nguyên liệu sản xuất 

xương sứ vệ sinh. 

Lê Văn Minh ThS. Tạ Thị Toán 

Vùng Trấn Yên, Yên Bái có cấu trúc địa chất phức tạp, gồm các thành tạo 

địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo magma xâm 

nhập; hoạt động kiến tạo trong vùng xảy ra khá mạnh mẽ, có phương cấu 

trúc tây bắc - đông nam. Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần hóa học 

của kaolin về hàm lượng SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, K2O Na2O cho 

thấy kaolin khu vực Đồng Phương có thể sử dụng sử dụng làm xương sứ 

vệ sinh.  

516 Đặc điểm chất lượng cát trắng 

vùng Gio Linh, Quảng Trị và 

định hướng sử dụng  

Nông Văn Phương 
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Gio Linh, Quảng Trị  có cấu trúc địa chất khá đơn giản, gồm các 

thành tạo có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi, đứt gãy dự đoán phát triển 

theo phương tây bắc - đông nam, tuy nhiên không làm phức tạp cấu trúc 

của vùng. Trong đó, cát vùng Gio Linh có chất lượng tốt, có thể sử dụng 

trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như sản xuất thủy tinh, gốm sứ, vật liệu 

chịu lửa  Tổng trữ lượng đá carbonat hệ tầng Tràng Kênh đạt gần 300 

nghìn tấn.  

517 Cấu trúc địa chất vùng Văn 

Yên, Yên Bái. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ graphit khu 

Yên Thái. 

Lê Hữu Quyền 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Vùng Văn Yên, Yên Bái có cấu trúc địa chất phức tạp, gồm các thành tạo 

địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo magma xâm 

nhập; hoạt động kiến tạo trong vùng xảy ra khá mạnh mẽ, có phương cấu 

trúc tây bắc - đông nam. Khu Yên Thái được phát hiện có 03 thân quặng 

graphit nằm trong hệ tầng Núi Con Voi có thành phần chủ yếu đá gneis 

biotit, gneis biotit granat. Trên cơ sở lựa chọn 2 vị trí lấy mẫu công nghệ 

tại 2 khối tính cấp trữ lượng 121 và 122 mang tính đại diện cho toàn mỏ, 

với trọng lượng 1 tấn/mẫu, quặng graphit khu Yên Thái có trữ lượng 

khoảng 2,7 triệu tấn tương ứng với 358 nghìn tấn carbon graphit. 

518 Cấu trúc địa chất vùng Đại Từ, 

Thái Nguyên. Thiết kế lấy mẫu 

công nghệ kaolin mỏ Phú Lạc 

Nguyễn Chí Thanh 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Vùng Đại Từ, Thái Nguyên có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi, với hệ thống đứt gãy phát triển 

chủ yếu theo phương đông bắc - tây nam; hoạt động kiến tạo trong vùng 

xảy ra khá mạnh mẽ làm các đá dập nát mạnh. Kaolin  mỏ Phú Lạc với 

thành phần chủ yếu kaolinit, illit, montmorilonit, thạch anh. Trên cơ sở lựa 

chọn 2 vị trí lấy mẫu công nghệ tại 2 khối tính cấp trữ lượng 121 và 122 

mang tính đại diện cho toàn mỏ,  kết quả phân tích về hàm lượng SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, TiO2, K2O Na2O cho thấy kaolinmỏ Phú Lạc đủ tiêu 

chuẩn sử dụng cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt trong sản xuất 

gốm sứ. 



519 Cấu trúc địa chất vùng Quỳ 

Hợp, Nghệ An. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ đá hoa trắng 

khu vực xã Châu Cường làm 

bột carbonat calci. 
Nguyễn Hữu Tráng 

TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Vùng Quỳ Hợp, Nghệ An có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo 

magma xâm nhập; hoạt động kiến tạo trong vùng xảy ra khá mạnh mẽ làm 

các đá dập nát mạnh. Khu Châu Cường được phát hiện có thân đá hoa 

trắng nằm trong hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Với mục đích nghiên cứu sử 

dụng đá hoa trắng làm bột carbonat calci, trên cơ sở lựa chọn 2 vị trí lấy 

mẫu công nghệ tại 2 khối tính cấp trữ lượng 121 và 122 mang tính đại 

diện cho toàn mỏ, đá hoa khu Châu Cường có hàm lượng các oxit CaO, 

MgO, Fe2O3, SiO2, Al2O3, MKN... đủ tiêu chuẩn sử dụng làm bột 

carbonatcanxi. 

520 Cấu trúc địa chất vùng Lục 

Yên, Yên Bái. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ đá hoa khu vực 

Bản Nghè làm bột carbonat 

calci. 

Nguyễn Viết Tuấn 
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Lục Yên, Yên Bái có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các thành 

tạo địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo magma 

xâm nhập. Trong đó, khu đá hoa Bản Nghè nằm trong hệ tầng An Phú. 

Trên cơ sở lựa chọn 2 vị trí lấy mẫu công nghệ tại 2 khối tính cấp trữ 

lượng 121 và 122, đá hoa khu Bản Nghè có hàm lượng các oxit CaO, 

MgO, Fe2O3, SiO2, Al2O3, MKN... đủ tiêu chuẩn sử dụng làm bột 

carbonatcanxi. 

521 Đặc điểm chất lượng đá 

carbonat hệ tầng Hoàng Mai, 

vùng Đô Lương, Nghệ An và 

định hướng sử dụng.  Nguyễn Thanh Tùng 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Vùng Đô Lương Nghệ An có cấu trúc địa chất khá đơn giản, chủ yếu là 

các thành tạo trầm tích Trias và lớp phủ Đệ tứ, kiến tạo trong vùng hoạt 

động yếu. Trong đó, đá carbonat hệ tầng Hoàng Mai với thành phần chủ 

yếu calcit và ít dolomit. Đá carbonat có chất lượng tốt, có thể sử dụng 

trong nhiều lĩnh vực công nghiệp đặc biệt có thể sử dụng được trong sản 

xuất clinker xi măng porland theo các chỉ tiêu hiện hành. Tổng tài nguyên 

đá carbonat hệ tầng Hoàng Mai đạt gần 16 triệu tấn.  

522 Đặc điểm chất lượng kaolin 

vùng Đại Từ, Thái Nguyên và 

định hướng sử dụng. 

Nguyễn Thế Vinh 
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Đại Từ, Thái Nguyên có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi, với hệ thống đứt gãy phát triển 

chủ yếu theo phương đông bắc - tây nam. Kaolin vùng Đại Từ với thành 

phần chủ yếu kaolinit, illit, montmorilonit, thạch anh. Trên cơ sở kết quả 

phân tích thành phần hóa học của kaolin về hàm lượng SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, TiO2, K2O Na2O cho thấy kaolin vùng Đại Từ có thể sử dụng sử 

dụng cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt trong công nghiệp sản xuất 

gốm sứ. 

523 Đặc điểm chất lượng kaolin 

khu vực Phương Nam-Phú 

Lạc, Đại Từ, Thái Nguyên và 

khả năng sử dụng làm nguyên 

liệu cho men nền gốm sứ. 

Nguyễn Thành Công ThS. Tạ Thị Toán 

Vùng Đại Từ, Thái Nguyên có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi, với hệ thống đứt gãy phát triển 

chủ yếu theo phương đông bắc - tây nam. Kaolin khu vực Phương Nam-

Phú Lạc với thành phần chủ yếu kaolinit, illit, montmorilonit, thạch anh. 

Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần hóa học của kaolin về hàm lượng 

SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, K2O Na2O cho thấy kaolin khu vực Phương 

Nam-Phú Lạc có thể sử dụng sử dụng làm men nền gốm sứ. 

524 Đặc điểm chất lượng pegmatit Dương Minh Thành ThS. Tạ Thị Toán Khu Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam  có cấu trúc địa chất phức tạp, 



khu Tiên Hiệp, Tiên Phước, 

Quảng Nam và khả năng sử 

dụng làm nguyên liệu cho men 

lót gốm sứ. 

gồm các thành tạo có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi, với hệ thống đứt 

gãy phát triển mạnh mẽ, chủ yếu theo phương tây bắc - đông nam, làm 

phức tạp cấu trúc của vùng. pegmatit khu vực nghiên cứu với thành phần 

chủ yếu thạch anh, felspat, mica,Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần 

hóa học của pegmatit về hàm lượng SiO2, Al2O3, Fe2O3 cho thấy 

pegmatiti có thể sử dụng sử dụng làm nguyên liệu cho men lót gốm sứ.  

525 Cấu trúc địa chất vùng Gia 

Viễn, Ninh Bình. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ đá vôi làm xi 

măng khu Gia Thanh.  

Phạm Văn Minh 
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Gia Viễn, Ninh Bình có cấu trúc địa chất khá đơn giản, chủ yếu là 

thành tạo địa chất có tuổi Triat, nằm trong đới kiến tạo hoạt động tương 

đối ổn định. Đá vôi thăm dò thuộc hệ tầng Đồng Giao (T2a đg)với thành 

phần chủ yếu đá vôi màu xám trắng, xám xanh, xám ghi, xen kẹp thấu 

kính đá vôi dolomit hóa. Trên diện tích thăm dò 20,4ha, với chỉ tiêu chất 

lượng theo mẫu đơn là CaO>=48%, MgO<= 5,0%; theo khối tính trữ 

lượng CaO>= 50%, MgO<=2,5%,  với chỉ tiêu chất lượng đảm bảo cho 

thiết kế lấy mẫu công nghệ đá vôi làm xi măng bằng phương pháp mỏ 

moong khai thác thử. 

526 Cấu trúc địa chất vùng Như 

Thanh, Thanh Hóa. Thiết kế 

lấy mẫu công nghệ Crômit khu 

Mậu Lâm.  Nguyễn Thành Trung  
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Vùng Như Thanh, Thanh Hóa có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi, phương tây bắc - đông nam 

khống chế cấu trúc của vùng. Khu Mậu Lâm được phát hiện có thân 

cromit trong đá gốc và trong sa khoáng. Trên cơ sở đặc điểm phân bố của 

cromit khu Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa đã lựa chọn phương pháp 

thiết kế giếng nông lấy mẫu công nghệ tại 2 khối tính cấp trữ lượng 121 và 

122 mang tính đại diện cho toàn mỏ. 

527 Cấu trúc địa chất vùng Gia 

Viễn, Ninh Bình. Thiết kế 

phương án thăm dò đá vôi xi 

măng khu Gia Thanh 
Nguyễn Văn Cường PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 

Vùng Gia Viễn, Ninh Bình có cấu trúc địa chất khá đơn giản, chủ yếu là 

thành tạo địa chất có tuổi Triat, nằm trong đới kiến tạo hoạt động tương 

đối ổn định. Đá vôi thăm dò thuộc hệ tầng Đồng Giao (T2a đg)với thành 

phần chủ yếu đá vôi màu xám trắng, xám xanh, xám ghi, xen kẹp thấu 

kính đá vôi dolomit hóa. Trên diện tích thăm dò 20,4ha, với chỉ tiêu chất 

lượng theo mẫu đơn là CaO>=48%, MgO<= 5,0%; theo khối tính trữ 

lượng CaO>= 50%, MgO<=2,5%, sử dụng phương pháp mặt cắt song 

song thắng đứng, trữ lượng đá vôi được tính khoảng 51 nghìn tấn. 

528 Cấu trúc địa chất vùng Lục 

Yên, Yên Bái. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ đá hoa trắng 

làm bột carbonatcalci khu An 

Phú 

Nguyễn Quang Huy 
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Lục Yên, Yên Bái có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các thành 

tạo địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo magma 

xâm nhập. Trong đó, khu đá hoa An Phú nằm trong hệ tầng An Phú. Trên 

cơ sở lựa chọn 2 vị trí lấy mẫu công nghệ tại 2 khối tính cấp trữ lượng 121 

và 122, đá hoa khu Phan Thanh có hàm lượng các oxit CaO, MgO, Fe2O3, 

SiO2, Al2O3, MKN... đủ tiêu chuẩn sử dụng làm bột carbonatcanxi. 

529 Đặc điểm chất lượng sét Nga 

Sơn, Thanh Hóa và tính toán 

phối liệu sản xuất clinke xi 

măng porlanPC 40 công suất 

Vũ Thị Lành ThS. Tạ Thị Toán 

Vùng Nga Sơn, Thanh Hóa có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo địa chất có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi; trong đó có  trầm tích 

hệ tầng Nậm Thẳm (T2l nt) với thành phần sét bột kết, sét kết có chứa 

thân nguyên liệu sét. Sét Nga Sơn có hàm lượng các oxit trung bình là: 



1,2 triệu tấn / năm SiO2 68,79%, Al2O3 13,56%; Fe2O3 7,06%; MKN 5,59% có thể được sử 

dụng trong vòng 88,7 năm để sản xuất xi măng portland PC40 công suất 

1,2 triệu tấn clinker/năm. 

530 Đặc điểm chất lượng đá sét 

đen khu vực Phong Điền, Thừa 

Thiên Huế và định hướng sử 

dụng. Vũ Thị Liên 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Khu vực Phong Điền, Thừa Thiên-Huế có cấu trúc địa chất khá đơn giản, 

chủ yếu là phân vị địa tầng đá trầm tích và một số đai mạch đá magma. 

Trong đó, khu phân bố đá sét đen gồm 2 thân nằm trong các đá biến chất 

của hệ tầng Long Đại. Đá sét đen Phong Điền có hàm lượng các oxit SiO2 

66,75%, Al2O3 17,88%; Fe2O3 5,46%; MKN 4,29%... và với tổng tài 

nguyên đạt gần 83 triệu tấn, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn làm phụ gia hoạt tính 

cho xi măng portland hốn hợp. 

531 Cấu trúc địa chất vùng Lục 

Yên, Yên Bái. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ đá hoa làm ốp 

lát  khu Liễu Đô. Đỗ Thị Thùy Linh 
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Lục Yên, Yên Bái có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các thành 

tạo địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo magma 

xâm nhập. Trong đó, khu phân bố đá hoa nằm trong hệ tầng An Phú. Trên 

cơ sở lựa chọn 2 vị trí lấy mẫu công nghệ tại 2 khối tính cấp trữ lượng 121 

và 122, đá hoa khu Liễu Đô có độ nguyên khối và hàm lượng các oxit 

CaO, MgO, Fe2O3, SiO2, Al2O3, MKN... đủ tiêu chuẩn sử dụng làm đá 

ốp lát và bột carbonatcanxi. 

532 Cấu trúc địa chất vùng Lục 

Yên, Yên Bái. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ đá hoa làm ốp 

lát  khu Phan Thanh. Nguyễn Kiều My 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Vùng Lục Yên, Yên Bái có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các thành 

tạo địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo magma 

xâm nhập. Trong đó, khu đá hoa Phan Thanh nằm trong hệ tầng An Phú. 

Trên cơ sở lựa chọn 2 vị trí lấy mẫu công nghệ tại 2 khối tính cấp trữ 

lượng 121 và 122, đá hoa khu Phan Thanh có độ nguyên khối và hàm 

lượng các oxit CaO, MgO, Fe2O3, SiO2, Al2O3, MKN... đủ tiêu chuẩn sử 

dụng làm đá ốp lát và bột carbonatcanxi. 

533 Đặc điểm chất lượng đá vôi, đá 

sét mỏ Sroccon Trăn, Tân 

Châu,  Tây Ninh và sử dụng 

tối ưu  nguồn nguyên liệu địa 

phương cho nhà máy xi măng 

Tây Ninh. 

Đỗ Thị HồngSơn ThS. Tạ Thị Toán 

Vùng Tân Châu,  Tây Ninh có cấu trúc địa chất khá đơn giản, gồm các 

thành tạo địa chất có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi. Khoáng sản trong 

vùng chủ yếu là đá vôi và sét. Kết quả phân tích đá vôi và sét tại mỏ 

không đủ tiêu chuẩn để sản xuất clinker xi măng nhưng có thể nghiên cứu 

làm phụ gia đầy cho xi măng với bài phối liệu phù hợp. Trên cơ sở nghiên 

cứu bài phối liệu từ nguyên liệu đá vôi và sét tại mỏ Sroccon Trăn và các 

nguyên liệu phụ trợ khác cho thấy, đá vôi chất lượng thấp trong mỏ có khả 

năng sử dụng làm nguyên liệu sản xuất clinker xi măng mà vẫn đảm bảo 

chất lượng xi măng. 

534 Cấu trúc địa chất vùng Tân 

Sơn, Phú Thọ. Thiết kế 

phương án  lấy mẫu công nghệ 

talc khu Long Cốc. Nguyễn Văn Thanh 
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Tân Sơn, Phú Thọ có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các thành 

tạo địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo magma 

xâm nhập; hoạt động kiến tạo xảy ra mạnh mẽ. Trong khu nghiên cứu phát 

hiện được 3 thân quặng talc dạng mạch, thấu kính kéo dài theo phương 

TB-ĐN (từ 180 đến 460m) nằm chỉnh hợp với đá vây quanh. Trên cơ sở 

lựa chọn 3 vị trí lấy mẫu công nghệ tại 3 hào thi công, talc khu Long Cốc 

có thành phần khoáng vật khá dơn giản, hàm lượng khoáng vật talc 



khoảng 28-72%, thành phần hóa học SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, 

MKN cao, thành phần nguyên tố, tính phóng xạ thấp. 

535 Đặc điểm chất lượng kaolin 

khu Cuối Hạ, Kim Bôi, Hòa 

Bình và định hướng sử dụng 

làm nguyên liệu sản xuất 

granit. Phạm Thanh Tịnh ThS. Tạ Thị Toán 

Vùng Kim Bôi, Hòa Bình có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo địa chất có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi và các thành tạo 

magma xâm nhập thành phần chủ yếu là granit, granit biotit-muscovit, 

granit aplit. Kaolin trong vùng nghiên cứu được thành tạo do quá trình 

phong hóa các đá mạch granit aplit, với thành phần hóa học của kaolin lọc 

gồm: SiO2 54,81%, Al2O3 28,50%; Fe2O3 0,18%; K2O 3,31%, Na2O 

nhỏ. Đối sánh với tiêu chuẩn sản xuất gốm sứ, kaolin ở đây chưa đạt yêu 

cầu. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn có thể sử dụng để sản xuất gạch granit 

đối với bài phối liệu cần bổ sung thêm SiO2. 

536 Cấu trúc địa chất vùng Thạch 

Khoán, Phú Thọ. Thiết kế lấy 

mẫu công nghệ kaolin mỏ 

Láng Đồng Phạm Văn Duy 
ThS. Phạm Thị Thanh 

Hiền 

Vùng Thạch Khoán,  Phú Thọ có cấu trúc địa chất khá phức tạp, gồm các 

thành tạo địa chất có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi và các thành tạo 

magma xâm nhập; hoạt động kiến tạo xảy ra mạnh mẽ. Nội dung đồ án 

làm sáng tỏ cấu trúc địa chất mỏ , đặc điểm hình thái, kích thước, thế nằm 

các thân kaolin mỏ Láng Đồng, đồng thời thiết kế công trình hào hợp lí để 

lấy mẫu công nghệ kaolin phù hợp với các tiêu chuẩn sản xuất xương, 

men gốm sứ. 

537 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức -550m từ tuyến T.VII 

đến tuyến T.XI mỏ than Bắc 

Cọc Sáu. 

Nguyễn Ích Quang TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung đến mức -550m từ tuyến TVII đến 

tuyến TIX mỏ than Bắc Cọc Sáu nhằm đánh giá chất lượng và trữ lượng 

than chuẩn bị cho mỏ khai thác đến mức -550m 

538 Cấu trúc địa chất vùng Quế 

Phong, Nghệ An. Thiết kế 

phương án thăm dò đá hoa khu 

Bản Chiềng 

Nguyễn Trung Kiên TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Quế Phong, Nghệ An. 

Thiết kế phương án thăm dò đá hoa khu Bản Chiềng nhằm đánh giá chất 

lượng, trữ lượng đá hoa làm ốp lát và bột carbonat calci phục vụ công tác 

thiết kế mỏ 

539 Cấu trúc địa chất vùng Đông 

Triều, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến mức ±0m vỉa V.4, V.5 từ 

tuyến T.XVII đến tuyến T.XIX 

mỏ than Khe Chuối 

Nguyễn Trọng Quân TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đông Triều, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung đến mức ±0m vỉa V.4, V.5 từ tuyến 

TXVII đến tuyến TXIX mỏ than Khe Chuối nhằm đánh giá chất lượng và 

trữ lượng than chuẩn bị cho mỏ khai thác đến mức ±0m 

540 Cấu trúc địa chất vùng Quế 

Phong, Nghệ An. Thiết kế 

phương án thăm dò đá hoa khu 

Bản San 2 

Trần Đại Đường TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Quế Phong, Nghệ An. 

Thiết kế phương án thăm dò đá hoa khu Bản San 2 nhằm đánh giá chất 

lượng, trữ lượng đá hoa làm ốp lát và bột carbonat calci phục vụ công tác 

thiết kế mỏ 

541 Cấu trúc địa chất vùng Bảo Lưu Xuân Quý TS Phan Viết Sơn Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Bảo Đài - Yên Tử. Thiết kế 



Đài - Yên Tử. Thiết kế phương 

án thăm dò bổ sung vỉa V.5, 

V.6, V.7 đến mức -100m, từ 

tuyến T.MM' đến tuyến 

T.XVII mỏ than Đồng Vông 

phương án thăm dò bổ sung vỉa V.5, V.6, V7 đến mức -100m từ tuyến 

TMM' đến tuyến TXVII mỏ than Đồng Vông nhằm đánh giá chất lượng 

và trữ lượng than chuẩn bị cho mỏ khai thác đến mức -100m 

542 Cấu trúc địa chất vùng Lục 

Ngạn - Sơn Động, Bắc Giang. 

Thiết kế phương án thăm dò 

quặng đồng khu Thùng Thình 

Đặng Tùng Dương TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Lục Ngạn - Sơn Động, Bắc 

Giang. Thiết kế phương án thăm dò quặng đồng khu Thùng Thình nhằm 

đánh giá chất lượng, trữ lượng quặng đồng phục vụ công tác thiết kế mỏ 

543 Cấu trúc địa chất vùng Mường 

Khương, Lào Cai. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng chì - 

kẽm khu Cao Sơn 

Nguyễn Duyên Quỳnh TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Mường Khương, Lào Cai. 

Thiết kế phương án thăm dò quặng chì - kẽm khu Cao Sơn nhằm đánh giá 

chất lượng, trữ lượng quặng chì - kẽm phục vụ công tác thiết kế mỏ 

544 Cấu trúc địa chất vùng Khun, 

Xiêng Khoảng, nước 

CHDCND Lào. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng 

vàng gốc tiểu khu tây bắc 

Khang Hong. 

Soumany KEOPASEUTH TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Khun, Xiêng Khoảng, 

nước CHDCND Lào. Thiết kế phương án thăm dò quặng vàng gốc tiểu 

khu tây bắc Khang Hong nhằm đánh giá chất lượng, trữ lượng quặng vàng 

phục vụ công tác thiết kế mỏ 

545 Cấu trúc địa chất vùng Lục 

Ngạn - Sơn Động, Bắc Giang. 

Thiết kế phương án thăm dò 

quặng đồng khu Ao Ú 

Ngô Doãn Khởi TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Lục Ngạn - Sơn Động, Bắc 

Giang. Thiết kế phương án thăm dò quặng đồng khu Ao Ú nhằm đánh giá 

chất lượng, trữ lượng quặng đồng phục vụ công tác thiết kế mỏ 

546 Cấu trúc địa chất vùng Bảo 

Đài - Yên Tử. Thiết kế phương 

án thăm dò khai thác đến mức 

-450m từ tuyến T.IIIB đến 

tuyến T.IID mỏ than Vàng 

Danh. 

Trần Văn Toàn TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Bảo Đài - Yên Tử. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác đến mức -450m từ tuyến TIIIB đến tuyến 

TIDI mỏ than Vàng Danh nhằm đánh giá chất lượng và trữ lượng than 

chuẩn bị cho mỏ khai thác đến mức -450m 

547 Cấu trúc địa chất vùng Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò bổ sung 

đến -600m từ tuyến T.VIII đến 

tuyến T.X mỏ than Khe Chàm 

Vũ Minh Toàn  TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò bổ sung đến mức -600m từ tuyến TVIII đến 

tuyến TX mỏ than Khe Chàm nhằm đánh giá chất lượng và trữ lượng than 

chuẩn bị cho mỏ khai thác đến mức -600m 

548 Cấu trúc địa chất vùng Hoành 

Bồ, Quảng Ninh. Thiết kế 

phương án thăm dò khai thác 

vỉa V.4, V.5 đến mức -350m 

từ tuyến T.XVIII đến tuyến 

Phạm Văn Hữu TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Hoành Bồ, Quảng Ninh. 

Thiết kế phương án thăm dò khai thác vỉa V4, V5 đến mức -350m từ 

tuyến TXVIII đến tuyến TXXIA mỏ than Quảng La nhằm đánh giá chất 

lượng và trữ lượng than chuẩn bị cho mỏ khai thác đến mức -350m 



T.XXIA mỏ than Quảng La. 

549 Cấu trúc địa chất vùng La Hai, 

Phú Yên. Thiết kế phương án 

thăm dò cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường khu Long 

An 1 

Nguyễn Xuân Hội TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng La Hai, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò cát làm vật liệu xây dựng thông thường khu Long An 

1 nhằm đánh giá chất lượng, trữ lượng cát phục vụ thiết kế khai thác mỏ 

550 Cấu trúc địa chất vùng Diên 

Khánh, Khánh Hòa. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu Cây Sung 4 

Lê Tường Quân TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Diên Khánh, Khánh Hòa. 

Thiết kế phương án thăm dò đá granit làm ốp lát khu Cây Sung 4 nhằm 

đánh giá chất lượng và trữ lượng phục vụ thiết kế khai thác mỏ 

551 Cấu trúc địa chất vùng Đồng 

Xuân, Phú Yên. Thiết kế 

phương án thăm dò đá ryolit 

làm vật liệu xây dựng thông 

thường khu Phước Hòa 

Nguyễn Văn Thiêm TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Đồng Xuân, Phú Yên. 

Thiết kế phương án thăm dò đá ryolit làm vật liệu xây dựng thông thường 

khu Phước Hòa nhằm đánh giá chất lượng và trữ lượng đá phục vụ thiết kế 

khai thác mỏ 

552 Cấu trúc địa chất vùng Chư 

Pưh, Gia Lai. Thiết kế phương 

án thăm dò đá granit làm ốp lát 

khu Ia Phang 2 

Trần Văn Hoài TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Chư Pưh, Gia Lai. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit làm ốp lát khu Ia Phang 2 nhằm đánh giá 

chất lượng và trữ lượng đá phục vụ thiết kế khai thác mỏ 

553 Cấu trúc địa chất vùng Cát 

Nhơn, Bình Định. Thiết kế 

phương án thăm dò đá granit 

làm ốp lát khu Núi Ngang 2 

Nguyễn Lê Anh Phú TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Cát Nhơn, Bình Định. 

Thiết kế phương án thăm dò đá granit làm ốp lát khu Núi Ngang 2 nhằm 

đánh giá chất lượng và trữ lượng đá phục vụ thiết kế khai thác mỏ 

554 Cấu trúc địa chất vùng Phước 

Hiệp, Quảng Nam. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sắt 

lăn khu vực Thôn 10 

Huỳnh Quốc Văn TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Phước Hiệp, Quảng Nam. 

Thiết kế phương án thăm dò quặng sắt lăn khu vực Thôn 10 nhằm đánh 

giá chất lượng và trữ lượng quặng sắt phục vụ thiết kế khai thác mỏ 

555 Cấu trúc địa chất vùng Mộ 

Đức, Quảng Ngãi. Thiết kế 

phương án thăm dò quặng sa 

khoáng titan - zircon khu Đức 

Minh. 

Đào Duy Tùng TS Phan Viết Sơn 

Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc địa chất vùng Mộ Đức, Quảng Ngãi. 

Thiết kế phương án thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon khu Đức Minh 

nhằm đánh giá chất lượng và trữ lượng quặng titan - zircon phục vụ thiết 

kế khai thác mỏ 

556 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Quảng Thành, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Lập 

phương án điều tra, đánh giá 

chi tiết tài nguyên nước dưới 

đất phục vụ khai thác nước cho 

vùng Quảng Thành với lưu 

Hoàng Thúy An PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn vùng Quảng Thành, thị xã 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 



lượng 500 m3/ngày; thời gian 

thi công phương án 12 tháng. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

557 Đánh giá điều kiện cung cấp 

nước cho khu vực Chương 

Mỹ, thành phố Hà Nội. Thiết 

kế dây chuyền công nghệ xử lý 

nước cho trạm cấp nước phục 

vụ cấp nước cho khu công 

nghiệp Phú Nghĩa - Chương 

Mỹ, công suất 6.000 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

06 tháng. 

Hoàng Quốc Cần Ths. Vũ Thu Hiền 

Dựa vào đặc điểm của các nguồn nước cấp trong khu vực nghiên cứu, 

đánh giá, phân tích các ưu nhược điểm của từng loại nguồn nước trong 

khu vực nghiên cứu, từ đó lựa chọn được nguồn nước cấp đáp ứng tối ưu 

yêu cầu về trữ lượng và chất lượng, đưa ra sơ đồ dây chuyền công nghệ xử 

lý nước phù hợp. Tính toán thiết kế chi tiết, các hạng mục trong dây 

chuyền công nghệ xử lý đề xuất và dự toán kinh phí đưa ra giá thành 1m3 

nước đến tay người tiêu dùng. 

558 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang. Lập phương án điều tra 

đánh giá chi tiết nước dưới đất 

nhằm phục vụ cấp nước cho 

trạm y tế xã Pá Vi và vùng lân 

cận với lưu lượng 800 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Hoàng Mạnh Cường 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực thị trấn Mèo Vạc, 

tỉnh Hà Giang. 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

559 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Quảng Sơn, ĐăkGlong, 

Đăk Nông. Lập phương án 

điều tra chi tiết kết hợp khai 

thác nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho vùng Quảng Sơn 

với lưu lượng 1.000 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

Đoàn Thị Diệu 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Quảng Sơn, lựa 

chọn tầng chứa nước nứt nẻ bazan đưa vào điều tra cấp nước.  

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước Bazan phục vụ ăn uống, sinh hoạt 

và tưới cây công nghiệp. 

- Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước nứt nẻ bazan bằng 

phương pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan trắc 

mực nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp 

thủy lực kết hợp thủy động lực. 

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước 



nứt nẻ bazan để phục vụ cấp nước cho vùng Quảng Sơn với lưu lượng 

1000m3/ng.  

560 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Bố Trạch, Quảng Bình. 

Lập phương án điều tra đánh 

giá chi tiết nước dưới đất phục 

vụ cấp nước cho xã Phúc 

Trạch với lưu lượng 1.500 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Nguyễn Quang Đảng TS. Nguyễn Bách Thảo 

Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Sơn Tây, Hà Nội, lựa 

chọn tầng chứa nước có triển vọng nhất đưa vào điều tra cấp nước cho nhà 

máy nước Sơn Tây 

Căn cứ quy phạm chất lượng nước, đánh giá chất lượng tầng chứa nước 

triển vọng phục vụ ăn uống, sinh hoạt của vùng nghiên cứu  

Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước triển vọng bằng phương 

pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan trắc mực 

nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp thủy 

động lực. Thiết kế mạng lưới các lỗ khoan phục vụ khai thác nước với 

lượng 5000m3/ngày, kiểm chứng mực nước hạ thấp khi khai thác với mực 

nước hạ thấp cho phép được tinh toán dựa vào đặc điểm tầng chứa nước 

của khu vực theo quy định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

Phân cấp trữ lượng theo bảng phân cấp đang được áp dụng tại Việt Nam. 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng (can nhiễu) của các công trình thiết kế đến 

các công trình hiện có trong phạm vi ảnh hưởng của công trình  

Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước lỗ 

hổng để phục vụ cấp nước cho nhà máy nước Sơn Tây với lưu lượng 

5000m3/ng.  

Tính toán, dự trù kinh phí và lập kế hoạch thi công cho phương án thiết 

kế. 

561 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Huống Thượng, Đồng 

Hỷ, Thái Nguyên. Lập phương 

án điều tra chi tiết kết hợp khai 

thác nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho vùng Huống 

Thượng với lưu lượng 500 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Bùi Văn Điện 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Huống Thượng từ 

đó lựa chọn tầng chứa nước nứt nẻ hệ tầng Đề Vôn trung đưa vào điều tra.  

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước nứt nẻ phục vụ ăn uống, sinh hoạt 

và công nghiệp.   

- Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước nứt nẻ Devon bằng 

phương pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan trắc 

mực nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp 

thủy lực  

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với đá nứt nẻ bazan 

để phục vụ cấp nước cho vùng Huống Thượng với lưu lượng 500m3/ng.  

562 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực thành phố Thái Nguyên. 

Lập phương án điều tra đánh 

giá chi tiết nước dưới đất phục 

vụ cấp nước cho nhà máy nước 

thành phố Thái Nguyên với 

lưu lượng 3.000 m3/ngày; thời 

gian thi công phương án 12 

Đặng Tiến Đông TS. Nguyễn Bách Thảo 

Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng thành phố Thái 

Nguyên, lựa chọn tầng chứa nước có triển vọng nhất đưa vào điều tra cấp 

nước cho nhà máy nước Sơn Tây. Yêu cầu sản phẩm phải có bản đồ ĐC, 

ĐCTV. 

Căn cứ quy phạm chất lượng nước, đánh giá chất lượng tầng chứa nước 

triển vọng phục vụ ăn uống, sinh hoạt của vùng nghiên cứu. 

Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước triển vọng bằng phương 

pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan trắc mực 



tháng. nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp thủy 

động lực kết hợp với thủy lực. Thiết kế mạng lưới các lỗ khoan phục vụ 

khai thác nước với lượng 3000m3/ngày, kiểm chứng mực nước hạ thấp 

khi khai thác với mực nước hạ thấp cho phép được tinh toán dựa vào đặc 

điểm tầng chứa nước của khu vực theo quy định do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành. Phân cấp trữ lượng của vùng nghiên cứu theo bảng phân 

cấp đang được áp dụng tại Việt Nam. 

Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước lỗ 

hổng để phục vụ cấp nước cho nhà máy nước Thành phố Thái Nguyên với 

lưu lượng 3000m3/ng. 

Tính toán, dự trù kinh phí và lập kế hoạch thi công cho phương án thiết 

kế. 

563 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Sóc Sơn, Hà Nội. Lập 

phương án điều tra đánh giá 

chi tiết kết hợp khai thác nước 

dưới đất phục vụ cấp nước cho 

xã Hồng Kỳ thêm 500 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Trần Duy Đông Ths. Trần Vũ Long 

Đồ án tốt nghiệp thực hiện đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Sóc Sơn, 

Hà Nội. Đông thời sinh viên tiến hành đánh giá chất lượng, trữ lượng 

NDĐ tại đây. Sử dụng các kết quả đánh giá này, sinh viên tiến hành điều 

tra, đánh giá chi tiết và thiết kế hệ thống khai thác NDĐ phục vụ cấp nước 

cho xã Hồng Kỳ với mục đích nâng công suất khai thác nước thêm 

500m3/ngày. Thời gian thực hiện là 12 tháng 

564 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Quỳ Hợp, Nghệ An. Lập 

phương án điều tra đánh giá 

chi tiết nước dưới đất phục vụ 

nâng công suất cho nhà máy 

nước thị trấn Quỳ Hợp lên 

3.500 m/3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Nguyễn Văn Đức TS. Nguyễn Bách Thảo   

565 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực thị trấn Nghĩa Lộ, tỉnh 

Yên Bái. Lập phương án điều 

tra đánh giá chi tiết kết hợp 

khai thác nước dưới đất nhằm 

phục vụ cấp nước cho nông 

trường Nghĩa Lộ với lưu lượng 

2.000 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Vũ Văn Đức 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực thị trấn Nghĩa Lộ, 

tỉnh Yên Bái. 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  



- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

566 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Kiện Khê, Thanh Liêm, 

Hà Nam. Lập phương án điều 

tra đánh giá chi tiết tài nguyên 

nước dưới đất phục vụ khai 

thác nước cho nhà máy sản 

xuất nước giải khát 

Numberone với lưu lượng 

3.500 m3/ngày;thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Đặng Xuân Giang PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn vùng Kiện Khê, Thanh 

Liêm, Hà Nam. 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

567 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh. Lập phương án điều tra 

đánh giá chi tiết kết hợp khai 

thác nước dưới đất nhằm nâng 

công suất nhà máy nước Quế 

Võ từ 2.900 m3/ngày lên 5.000 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Đặng Thu Hà Ths. Trần Vũ Long 

Đồ án tốt nghiệp thực hiện đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Quế Võ, 

Bắc Ninh. Đông thời sinh viên tiến hành đánh giá chất lượng, trữ lượng 

NDĐ tại đây. Sử dụng các kết quả đánh giá này, sinh viên tiến hành điều 

tra, đánh giá chi tiết và thiết kế hệ thống khai thác NDĐ với mục đích 

nâng công suất khai thác nước thêm 5.000m3/ngày. Thời gian thực hiện là 

12 tháng 

568 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Nam Vĩnh Tường, Vĩnh 

Phúc. Lập phương án điều tra 

chi tiết kết hợp khai thác nước 

dưới đất phục vụ cấp nước cho 

xã Vĩnh Thịnh với lưu lượng 

1.000 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Lê Thị Hạnh Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn khu vực Nam Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc. Đánh giá chất lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của 

vùng. Lập phương án thiết kế với 7 dạng công tác phục vụ cấp nước cho 

xã Vĩnh Thịnh với lưu lượng 1.000m3/ngày. Dự trù nhân lực, thời gian thi 

công và kinh phí của các hạng mục trong phương án thi công. 

569 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Mường Giàng, Sơn La. 

Lập phương án điều tra chi tiết 

kết hợp khai thác nước dưới 

đất phục vụ cấp nước cho vùng 

Mường Giàng với lưu lượng 

500 m3/ngày; thời gian thi 

Kiều Xuân Hoàng 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Mường Giàng. Lựa 

chọn tầng chứa nước nứt nẻ - karst có tuổi Triat trung đưa vào điều tra.  

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước nứt nẻ - karst  phục vụ ăn uống, 

sinh hoạt.    

- Đánh giá trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất tầng chứa nước 

nứt nẻ - karst bằng phương pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo 

tài liệu quan trắc. Xác định trữ lượng khai thác công trình bằng phương 



công phương án 12 tháng. pháp thủy lực.  

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước 

nứt nẻ - karst để phục vụ cấp nước cho vùng Mường Giàng với lưu lượng 

500m3/ng.  

570 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Con Cuông, Nghệ An. Lập 

phương án điều tra chi tiết 

nước dưới đất phục vụ cấp 

nước cho nhà máy nước thị 

trấn Con Cuông và các xã lân 

cận với lưu lượng 2.800 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 
Nguyễn Văn Hường TS. Nguyễn Bách Thảo 

Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Con Cuông, Nghệ 

An, lựa chọn tầng chứa nước nứt nẻ có triển vọng đưa vào điều tra cấp 

nước. Căn cứ quy phạm chất lượng nước, đánh giá chất lượng tầng chứa 

nước triển vọng phục vụ ăn uống, sinh hoạt của thị trấn Con Cuông và các 

xã lân cận Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước triển vọng 

bằng phương pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan 

trắc mực nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương 

pháp thủy lực kết hợp thủy động lực. Thiết kế mạng lưới các lỗ khoan 

phục vụ khai thác nước với lượng 2800m3/ngày sao cho mực nước hạ 

thấp khi khai thác đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép được tinh toán 

dựa vào đặc điểm tầng chứa nước của khu vực theo quy định do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành. Phân cấp trữ lượng theo bảng phân cấp 

đang được áp dụng tại Việt Nam. Thiết kế các dạng công tác điều tra 

ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước nứt nẻ để phục vụ cấp nước cho vùng 

thị trấn Con Cuông và các xã lân cận với lưu lượng 2800m3/ng. Tính toán, 

dự trù kinh phí và lập kế hoạch thi công cho phương án thiết kế. 

571 Đánh giá điều kiện cung cấp 

nước cho thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Thiết kế dây 

chuyền công nghệ xử lý nước 

cho nhà máy nước Dã Viên, 

thành phố Huế, công suất 

12.000 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 06 tháng. 

Phan Luật Ths. Vũ Thu Hiền 

Dựa vào đặc điểm của các nguồn nước cấp trong khu vực nghiên cứu, 

đánh giá, phân tích các ưu nhược điểm của từng loại nguồn nước trong 

khu vực nghiên cứu, từ đó lựa chọn được nguồn nước cấp đáp ứng tối ưu 

yêu cầu về trữ lượng và chất lượng, đưa ra sơ đồ dây chuyền công nghệ xử 

lý nước phù hợp. Tính toán thiết kế chi tiết, các hạng mục trong dây 

chuyền công nghệ xử lý đề xuất và dự toán kinh phí đưa ra giá thành 1m3 

nước đến tay người tiêu dùng. 

572 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Đồng Hỷ, Thái Nguyên. 

Lập phương án điều tra sơ bộ 

nước dưới đất phục vụ cấp 

nước cho xã Hòa Bình với lưu 

lượng 500 m3/ngày; thời gian 

thi công phương án 12 tháng. 

Lưu Thị Lý Ths. Trần Vũ Long 

Đồ án tốt nghiệp thực hiện đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên. Đông thời sinh viên tiến hành đánh giá chất lượng, trữ 

lượng NDĐ tại đây. Sử dụng các kết quả đánh giá này, sinh viên tiến hành 

điều tra, đánh giá sơ bộ và thiết kế khai thác NDĐ phục vụ cấp nước cho 

xã Hoà Bình với công suất khai thác nước 500m3/ngày. Thời gian thực 

hiện là 12 tháng 

573 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk 

Lawk. Lập phương án điều tra 

chi tiết phục vụ cấp nước cho 

các xã Krông Na và Ea Hua, 

Đặng T. Huyền Nương Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn  huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lắk. 

Đánh giá chất lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của vùng. Lập 

phương án thiết kế với 7 dạng công tác phục vụ cấp nước cho xã Krông 

Na và Ea Hua, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk với lưu lượng 1.450 m3/ngày. 



huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk với 

lưu lượng 1.450 m3/ngày; thời 

gian thi công phương án 12 

tháng. 

Dự trù nhân lực, thời gian thi công và kinh phí của các hạng mục trong 

phương án thi công. 

574 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Phú Minh, Phú Xuyên, 

Hà Nội. Lập phương án điều 

tra chi tiết kết hợp khai thác 

nước dưới đất phục vụ cấp 

nước cho xã Phượng Dục và 

khu công nghiệp Phượng Dục 

với lưu lượng 1.000 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

Nguyễn Văn Tập 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Phú Minh - Phú 

Xuyên - Hà Nội  lựa chọn tầng chứa nước lỗ hổng đồng nhất có tuổi 

Pleistocen vào điều tra.  

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước Pleistocen phục vụ ăn uống, sinh 

hoạt và công nghiệp.  

- Đánh giá trữ lượng tiềm năng tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trên xác 

định lưu lượng dòng ngầm dựa vào tốc độ thấm. Đánh giá trữ lượng khai 

thác công trình dựa vào phương pháp thủy động lực. Tính toán dự báo sự 

dịch chuyển ranh giới mặn nhạt tầng chứa nước Pleistocen khi đưa công 

trình khai thác nước với lưu lượng 1000 m3/ng 

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV trong tầng chứa nước Đồng 

nhất để phục vụ cấp nước cho vùng Phượng Dục với lưu lượng 

1000m3/ng.  

575 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

công nghiệp Đồng Văn II, xã 

Bạch Tượng, huyện Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam. Lập phương án 

điều tra chi tiết nước dưới đất 

phục vụ nâng công suất nhà 

máy nước sạch Đài Nguyên từ 

2.400 m3/ngày lên 4.500 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Hoàng Đức Thái Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn khu công nghiệp Đồng Văn II, xã 

Bạch Tượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đánh giá chất lượng, trữ 

lượng khai thác nước dưới đất của vùng. Lập phương án thiết kế với 7 

dạng công tácphục vụ nâng công suất nhà máy nước sạch Đài Nguyên từ 

2.400 m3/ngày lên 4.500 m3/ngày. Dự trù nhân lực, thời gian thi công và 

kinh phí của các hạng mục trong phương án thi công. 

576 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Đại Từ, Thái Nguyên. 

Lập phương án điều tra sơ bộ 

nước dưới đất phục vụ cấp 

nước cho xã Cù Vân, Đại Từ 

với lưu lượng 300 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

Vũ Thị Thảo 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Đại Từ - Thái 

Nguyên lựa chọn tầng chứa nước nứt nẻ hệ tầng Đề Vôn trung và Triat 

trung đưa vào điều tra. 

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước nứt nẻ phục vụ ăn uống, sinh hoạt 

và công nghiệp.  

- Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất tầng chứa nước nứt nẻ 

Devon và Triat bằng phương pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm 

theo tài liệu quan trắc mực nước. 

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV giai đoạn ddieuf tra sơ bộ phù 

hợp với đá nứt nẻ để phục vụ cấp nước cho xã Cù Vân với lưu lượng 

300m3/ng.  

577 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. 
Dương Văn Thể Ths. Trần Vũ Long 

Đồ án tốt nghiệp thực hiện đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Từ Sơn, 

Bắc Ninh. Đông thời sinh viên tiến hành đánh giá chất lượng, trữ lượng 



Lập phương án điều tra chi tiết 

kết hợp khai thác nước dưới 

đất phục vụ cấp nước cho thị 

xã Từ Sơn, Bắc Ninh với lưu 

lượng 2.500 m3/ngày; thời 

gian thi công phương án 12 

tháng. 

NDĐ tại đây. Sử dụng các kết quả đánh giá này, sinh viên tiến hành điều 

tra, đánh giá chi tiết và thiết kế hệ thống khai thác NDĐ phục vụ cấp nước 

cho thị xã Từ Sơn với mục đích nâng công suất khai thác nước 

2.500m3/ngày. Thời gian thực hiện là 12 tháng 

578 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực ven biển huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi. Lập phương 

án điều tra đánh giá chi tiết 

nước dưới đất phục vụ cấp 

nước cho xã Phổ Vinh với lưu 

lượng 600 m3/ngày; thời gian 

thi công phương án 12 tháng. 
Nguyễn Văn Thịnh 

TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực ven biển huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy động lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

579 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Tiến Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa. Lập phương án 

điều tra chi tiết kết hợp khai 

thác nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho xã Tiến Lộc và 

khu công nghiệp Tiến Lộc với 

lưu lượng 2.000 m3/ngày; thời 

gian thi công phương án 12 

tháng. 

Trần Đăng Thức 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Tiến Lộc lựa chọn 

tầng chứa nước nứt nẻ Cambri - Ordovic (ε3-o1) đưa vào điều tra. 

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước nứt nẻ (ε3-o1)  phục vụ ăn uống, 

sinh hoạt và công nghiệp. 

- Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất tầng chứa nước nứt nẻ 

Cambri - Ordovic (ε3-o1) bằng phương pháp xác định giá trị lượng cung 

cấp thấm theo tài liệu quan trắc mực nước.  Đánh giá trữ lượng khai thác 

công trình theo phương pháp thủy lực kết hợp thủy động lực. 

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với đá nứt nẻ để phục 

vụ cấp nước cho vùng Tiến Lộc với lưu lượng 2000m3/ng.  

580 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Gia Lâm, Hà Nội. Lập 

phương án điều tra đánh giá 

chi tiết kết hợp khai thác nước 

dưới đất phục vụ cấp nước cho 

sân bay Gia Lâm và một số 

khu lân cận với lưu lượng 

3.500 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Hoàng Anh Tiến TS. Nguyễn Bách Thảo 

Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Gia Lâm, Hà Nội, lựa 

chọn tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ có triển vọng nhất đưa vào điều 

tra cấp nước ăn uống và sinh hoạt cho sân bay Gia Lâm và các khu vực 

dân cư lân cận Căn cứ quy phạm chất lượng nước, đánh giá chất lượng 

tầng chứa nước triển vọng phục vụ ăn uống, sinh hoạt của vùng nghiên 

cứu  

Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước triển vọng bằng phương 

pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan trắc mực 

nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp thủy 



động lực. Thiết kế mạng lưới các lỗ khoan phục vụ khai thác nước với 

lượng 3500m3/ngày sao cho mực nước hạ thấp khi khai thác đảm bảo nằm 

trong giới hạn cho phép được tinh toán dựa vào đặc điểm tầng chứa nước 

của khu vực theo quy định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

Phân cấp trữ lượng theo bảng phân cấp đang được áp dụng tại Việt Nam. 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng (can nhiễu) của các công trình thiết kế đến 

các công trình hiện có  

Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước lỗ 

hổng để phục vụ cấp nước cho khu vực sân bay Gia Lâm và khu dân cư 

lân cận với lưu lượng 3500m3/ng.  

Tính toán, dự trù kinh phí và lập kế hoạch thi công cho phương án thiết 

kế. 

581 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Mường Lói, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. Lập 

phương án điều tra đánh giá 

chi tiết nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho xã Mường Lói 

và Mường Nhà với lưu lượng 

1.500 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Nguyễn Thị Trà 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực Mường Lói, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

582 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Lập phương án điều tra chi tiết 

kết hợp khai thác nước dưới 

đất phục vụ cấp nước cho các 

xã Đại Mạch, Kim Chung, 

Tiền Phong với lưu lượng 

4.000 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Phan Thị Trang Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn huyện Đông Anh, Hà Nội. Đánh 

giá lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của vùng. Lập phương án 

thiết kế với 7 dạng công tác phục vụ cấp nước cho các xã Đại Mạch, Kim 

Chung, Tiền Phong với lưu lượng 4.000 m3/ngày. Dự trù nhân lực, thời 

gian thi công và kinh phí của các hạng mục trong phương án thi công. 

583 Đánh giá điều kiện cung cấp 

nước cho thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long. Thiết 

kế dây chuyền công nghệ xừ lý 

nước cho nhà máy nước 

Vũ Ngọc Tú Ths. Vũ Thu Hiền 

Dựa vào đặc điểm của các nguồn nước cấp trong khu vực nghiên cứu, 

đánh giá, phân tích các ưu nhược điểm của từng loại nguồn nước trong 

khu vực nghiên cứu, từ đó lựa chọn được nguồn nước cấp đáp ứng tối ưu 

yêu cầu về trữ lượng và chất lượng, đưa ra sơ đồ dây chuyền công nghệ xử 

lý nước phù hợp. Tính toán thiết kế chi tiết, các hạng mục trong dây 



Trường An, TP. Vĩnh Long, 

công suất 10.000 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

chuyền công nghệ xử lý đề xuất và dự toán kinh phí đưa ra giá thành 1m3 

nước đến tay người tiêu dùng. 

584 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu. Lập phương án điều tra 

chi tiết nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho thành phố Bạc 

Liêu với lưu lượng 4.000 

m3/ngày; thời gian thi công 12 

tháng. 

Nguyễn Thanh Hòa Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu. Đánh giá chất lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của vùng. 

Lập phương án thiết kế với 7 dạng công tác phục vụ cấp nước cho thành 

phố Bạc Liêu với lưu lượng 4.000 m3/ngày. Dự trù nhân lực, thời gian thi 

công và kinh phí của các hạng mục trong phương án thi công. 

585 Đánh giá điều kiện cung cấp 

nước cho khu vực Đông Anh, 

TP. Hà Nội. Thiết kế dây 

chuyền công nghệ xử lý nước 

cho nhà máy nước Bắc Thăng 

Long - Đông Anh, công suất 

5.000 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 06 tháng. 

Trương Viết Năm Anh Ths. Vũ Thu Hiền 

Dựa vào đặc điểm của các nguồn nước cấp trong khu vực nghiên cứu, 

đánh giá, phân tích các ưu nhược điểm của từng loại nguồn nước trong 

khu vực nghiên cứu, từ đó lựa chọn được nguồn nước cấp đáp ứng tối ưu 

yêu cầu về trữ lượng và chất lượng, đưa ra sơ đồ dây chuyền công nghệ xử 

lý nước phù hợp. Tính toán thiết kế chi tiết, các hạng mục trong dây 

chuyền công nghệ xử lý đề xuất và dự toán kinh phí đưa ra giá thành 1m3 

nước đến tay người tiêu dùng. 

586 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Tam Điệp, Ninh Bình. 

Lập phương án điều tra chi tiết 

tài nguyên nước dưới đất phục 

vụ cấp nước cho công ty cổ 

phần giống chăn nuôi miền 

Bắc và khu vực lân cận với 

công suất 9.000 m3/ngày; thời 

gian thực hiện 12 tháng. 

Nguyễn Văn Duy PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn vùng Tam Điệp, Ninh Bình 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

587 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Duy Tiên, Hà Nam. Lập 

phương án điều tra chi tiết kết 

hợp khai thác nước dưới đất 

phục vụ cấp nước cho xã Châu 

Can và KCN Châu Can với lưu 

lượng 1.000 m3/ngày; thời 

Lê Thị Hà Giang Ths. Trần Vũ Long 

Đồ án tốt nghiệp thực hiện đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Duy Tiên, 

Hà Nam. Đồng thời sinh viên tiến hành đánh giá chất lượng, trữ lượng 

NDĐ tại đây. Sử dụng các kết quả đánh giá này, sinh viên tiến hành điều 

tra, đánh giá chi tiết và thiết kế hệ thống khai thác NDĐ phục vụ cấp nước 

cho xã Châu Can và KCN Châu Can với công suất khai thác nước 

1.000m3/ngày. Thời gian thực hiện là 12 tháng 



gian thi công phương án 12 

tháng. 

588 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. 

Lập phương án điều tra đánh 

giá chi tiết nước dưới đất phục 

vụ cấp nước cho xã Noong 

Luông và vùng lân cận với lưu 

lượng 500 m3/ngày; thời gian 

thi công phương án 12 tháng. 
Nguyễn Thanh Hải 

TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình  

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

589 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Suối Tân, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Lập 

phương án thăm dò nâng cấp 

khai thác nước khoáng lên lưu 

lượng 700 m3/ngày; thời gian 

thi công phương án 12 tháng. 
Trương Đình Hậu PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn vùng Suối Tân, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước khoáng trong tầng chứa nước 

triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp cân 

bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

590 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Thanh Sơn, Kim Bảng, 

Hà Nam. Lập phương án điều 

tra chi tiết kết hợp khai thác 

nước dưới đất phục vụ cấp 

nước cho xã Thanh Sơn và 

KCN Thanh Sơn với lưu lượng 

10.000 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Nguyễn Huy Hiệu 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Thanh Sơn - Kim 

Bảng. Lựa chọn tầng chứa nước nứt nẻ - karst có tuổi Triat trung tầng 

Đồng Giao đưa vào điều tra. 

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước nứt nẻ - karst  phục vụ ăn uống, 

sinh hoạt, công nghiệp.  

- Đánh giá trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất tầng chứa nước 

nứt nẻ - karst bằng phương pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo 

tài liệu quan trắc. Xác định trữ lượng khai thác công trình bằng phương 

pháp thủy lực kết hợp thủy động lực.  

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước 



nứt nẻ - karst để phục vụ cấp nước cho vùng Thanh Sơn với lưu lượng 

10.000m3/ng.  

591 Điều kiện ĐCTV vùng Quang 

Hanh, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh. Lập phương 

án thăm dò nâng cấp khai thác 

nước khoáng tại khu vực phía 

Nam km9 với lưu lượng 500 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Nguyễn Thị Hồng PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn vùng Quang Hanh, TP Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước khoáng trong tầng chứa nước 

triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp cân 

bằng và phương pháp thủy lực.-- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

592 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực xã Đa Thông, huyện 

Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. 

Lập phương án điều tra đánh 

giá chi tiết nước dưới đất nhằm 

cấp nước cho Bản Giàng với 

lưu lượng 200 m3/ngày; thời 

gian thi công phương án 12 

tháng. 

Trần Mạnh Hùng 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực xã Đa Thông, 

huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Phần chuyên môn: đánh giá chất 

lượng nước dưới đất trong tầng chứa nước triển vọng và đánh giá trữ 

lượng nước dưới đất theo phương pháp cân bằng và phương pháp thủy 

lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

593 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng TP. Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long. Lập phương án 

điều tra chi tiết kết hợp khai 

thác nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho xã Tân Ngãi và 

KCN Tân Ngãi với lưu lượng 

2.000 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 

Phạm Văn Huy 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùngTP. Vĩnh Long lựa 

chọn tầng chứa nước lỗ hổng đồng nhất có tuổi Pliocen trên vào điều tra. 

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước Pliocen trên phục vụ ăn uống, sinh 

hoạt và công nghiệp. 

- Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dựa 

trên tài liệu modun dòng chảy. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình 

dựa vào phương pháp thủy động lực. Tính toán dự báo sự dịch chuyển 

ranh giới mặn nhạt tầng chứa nước Pliocen trên khi đưa công trình khai 

thác nước với lưu lượng 2000 m3/ng 

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước 

lỗ hổng Pliocen để phục vụ cấp nước cho xã Tân Ngãi với lưu lượng 



2000m3/ng.  

594 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Lập phương án điều tra đánh 

giá chi tiết kết hợp khai thác 

nước dưới đất phục vụ nâng 

công suất nhà máy nước Vĩnh 

Tường thêm 1.000 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

Nguyễn Văn Khánh 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực Vĩnh Tường, Vĩnh 

Phúc 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy động lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

595 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Lương Thông, huyện 

Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. 

Lập phương án điều tra chi tiết 

kết hợp khai thác nước dưới 

đất phục vụ cấp nước cho xã 

Lương Thông với lưu lượng 

1.500 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 
Hoàng Tuấn Kiệt TS. Nguyễn Bách Thảo 

Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Lương Thông, huyện 

Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, lựa chọn tầng chứa nước nứt nẻ có triển 

vọng đưa 

Căn cứ quy phạm chất lượng nước, đánh giá chất lượng tầng chứa nước 

triển vọng phục vụ ăn uống, sinh hoạt của xã Lương Thông 

Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước triển vọng bằng phương 

pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan trắc mực 

nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp thủy 

lực kết hợp thủy động lực. Thiết kế mạng lưới các lỗ khoan phục vụ khai 

thác nước với lượng 1500m3/ngày sao cho đảm bảo quy định do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành.  

Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước 

nứt nẻ để phục vụ cấp nước cho xã Lương Thông với lưu lượng 

1500m3/ng. 

Lập dự trù kinh phí và lập kế hoạch thực hiện các hạng mục cũng như 

nhân công, trang thiết bị  

596 Đánh giá điều kiện ĐCTV đảo 

Trà Bản, tỉnh Quảng Ninh. Lập 

phương án điều tra chi tiết kết 

hợp khai thác nước dưới đất 

phục vụ cấp nước cho khu vực 

phía Bắc đảo Trà Bản với lưu 

lượng 800 m3/ngày; thời gian 

thi công phương án 12 tháng. 

Phạm Thị Trà Mai Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn đảo Trà Bản, tỉnh Quảng Ninh. 

Đánh giá chất lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của vùng. Lập 

phương án thiết kế với 7 dạng công tác phục vụ cấp nước cho  khu vực 

phía Bắc đảo Trà Bản với lưu lượng 800 m3/ngày. Dự trù nhân lực, thời 

gian thi công và kinh phí của các hạng mục trong phương án thi công. 

597 Đánh giá điều kiện ĐCTV Nguyễn Văn Mạnh TS. Dương Thị Thanh - Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Lai Vung lựa chọn 



vùng Lai Vung - Châu Thành - 

Đồng Nai. Lập phương án điều 

tra chi tiết kết hợp khai thác 

nước dưới đất phục vụ cấp 

nước cho xã Hòa Long và khu 

công nghiệp Hòa Long với lưu 

lượng 2.000 m3/ngày; thời 

gian thi công phương án 12 

tháng. 

Thủy tầng chứa nước lỗ hổng đồng nhất có tuổi Pliocen dưới n21a vào điều tra. 

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước Pliocen dưới n21a  phục vụ ăn 

uống, sinh hoạt và công nghiệp. 

- Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dựa 

trên xác định gradient thủy lực và tốc độ thấm thực. Đánh giá trữ lượng 

khai thác công trình dựa vào phương pháp thủy động lực. Tính toán dự 

báo sự dịch chuyển ranh giới mặn nhạt tầng chứa nước Pliocen dưới n21a 

khi đưa công trình khai thác nước với lưu lượng 2000 m3/ng bằng phương 

pháp giải tích. 

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV trong tầng chứa nước lỗ 

hổngPliocen dưới n21a để phục vụ cấp nước cho xã Hòa Long với lưu 

lượng 2000m3/ng.  

598 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên. Lập phương án điều tra 

đánh giá chi tiết kết hợp khai 

thác nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho khu công nghiệp 

Yên Mỹ II với lưu lượng 8.000 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Lường Bá Nam 
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên. 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy động lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

599 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Sơn Tây, Hà Nội. Lập 

phương án điều tra đánh giá 

chi tiết kết hợp khai thác nước 

dưới đất phục vụ nâng công 

suất nhà máy nước Sơn Tây 

thêm 5.000 m3/ngày; thời gian 

thi công phương án 12 tháng. 
Đỗ Thu Thảo TS. Nguyễn Bách Thảo 

Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Sơn Tây, Hà Nội, lựa 

chọn tầng chứa nước có triển vọng nhất đưa vào điều tra cấp nước cho nhà 

máy nước Sơn Tây 

Căn cứ quy phạm chất lượng nước, đánh giá chất lượng tầng chứa nước 

triển vọng phục vụ ăn uống, sinh hoạt của vùng nghiên cứu  

Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước triển vọng bằng phương 

pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan trắc mực 

nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp thủy 

động lực. Thiết kế mạng lưới các lỗ khoan phục vụ khai thác nước với 

lượng 5000m3/ngày, kiểm chứng mực nước hạ thấp khi khai thác với mực 

nước hạ thấp cho phép được tinh toán dựa vào đặc điểm tầng chứa nước 

của khu vực theo quy định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

Phân cấp trữ lượng theo bảng phân cấp đang được áp dụng tại Việt Nam. 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng (can nhiễu) của các công trình thiết kế đến 



các công trình hiện có trong phạm vi ảnh hưởng của công trình  

Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước lỗ 

hổng để phục vụ cấp nước cho nhà máy nước Sơn Tây với lưu lượng 

5000m3/ng.  

Tính toán, dự trù kinh phí và lập kế hoạch thi công cho phương án thiết 

kế. 

600 Đánh giá điều kiện cung cấp 

nước cho khu vực phía Thanh 

Trì, TP. Hà Nội. Thiết kế dây 

chuyền công nghệ xử lý nước 

cho nhà máy nước Pháp Vân, 

công suất 20.000 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

06 tháng. 

Bùi Thị Thủy Ths. Vũ Thu Hiền 

Dựa vào đặc điểm của các nguồn nước cấp trong khu vực nghiên cứu, 

đánh giá, phân tích các ưu nhược điểm của từng loại nguồn nước trong 

khu vực nghiên cứu, từ đó lựa chọn được nguồn nước cấp đáp ứng tối ưu 

yêu cầu về trữ lượng và chất lượng, đưa ra sơ đồ dây chuyền công nghệ xử 

lý nước phù hợp. Tính toán thiết kế chi tiết các hạng mục trong dây 

chuyền công nghệ xử lý đề xuất và dự toán kinh phí đưa ra giá thành 1m3 

nước đến tay người tiêu dùng. 

601 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực Hà Thượng, Phục Linh, H. 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Lập 

phương án điều tra chi tiết 

nước dưới đất phục vụ cấp 

nước cho vùng Hà Thượng, 

Phục Linh và các xã lân cận 

với lưu lượng 1.000 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

Lê Xuân Tình Ths. Trần Vũ Long 

Đồ án tốt nghiệp thực hiện đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Hà Thượng, 

Phục Linh, H. Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đông thời sinh viên tiến hành 

đánh giá chất lượng, trữ lượng NDĐ tại đây. Sử dụng các kết quả đánh giá 

này, sinh viên tiến hành điều tra, đánh giá chi tiết và thiết kế hệ thống khai 

thác NDĐ phục vụ cấp nước cho vùng Hà Thượng, Phục Linh và các xã 

lân cận với công suất khai thác nước 1.000m3/ngày. Thời gian thực hiện 

là 12 tháng 

602 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Đông Sang, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La. Lập 

phương án điều tra đánh giá 

chi tiết nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho khu II Đông 

Soang với lưu lượng 7.500 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Ngô Thị Tuyến PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn vùng Đông Sang, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

603 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Bến Lức, tỉnh Long An. 
Nguyễn Văn Tùng Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn vùng Bến Lức, tỉnh Long An. 



Lập phương án điều tra chi tiết 

kết hợp khai thác nước dưới 

đất phục vụ cấp nước cho 

KCN Bắc An Thanh với lưu 

lượng 6.000 m3/ngày; thời 

gian thi công phương án 12 

tháng. 

Đánh giá chất lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của vùng. Lập 

phương án thiết kế với 7 dạng công tác phục vụ cấp nước cho KCN Bắc 

An Thanh với lưu lượng 6.000 m3/ngày. Dự trù nhân lực, thời gian thi 

công và kinh phí của các hạng mục trong phương án thi công. 

604 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Mê Linh, Hà Nội. Lập 

phương án điều tra chi tiết kết 

hợp khai thác nước phục vụ 

cấp nước cho huyện Mê Linh 

với công suất 3.000 m3/ngày; 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

Nguyễn Ngọc Triều Ths. Trần Vũ Long 

Đồ án tốt nghiệp thực hiện đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Mê Linh, 

Hà Nội. Đông thời sinh viên tiến hành đánh giá chất lượng, trữ lượng 

NDĐ tại đây. Sử dụng các kết quả đánh giá này, sinh viên tiến hành điều 

tra, đánh giá chi tiết và thiết kế hệ thống khai thác NDĐ phục vụ cấp nước 

cho huyện Mê Linh với công suất khai thác nước  3.000m3/ngày. Thời 

gian thực hiện là 12 tháng 

605 Đánh giá điều kiện cung cấp 

nước cho khu vực Phú Minh, 

Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Thiết 

kế dây chuyền công nghệ xử lý 

nước trạm cấp nước phục vụ 

cấp nước cho thị trấn Phú 

Minh - Phú Xuyên, công suất 

1.000 m3/ngày; thời gian thi 

công phương án 06 tháng. 

Lê Văn Khang Ths. Vũ Thu Hiền 

Dựa vào đặc điểm của các nguồn nước cấp trong khu vực nghiên cứu, 

đánh giá, phân tích các ưu nhược điểm của từng loại nguồn nước trong 

khu vực nghiên cứu, từ đó lựa chọn được nguồn nước cấp đáp ứng tối ưu 

yêu cầu về trữ lượng và chất lượng, đưa ra sơ đồ dây chuyền công nghệ xử 

lý nước phù hợp. Tính toán thiết kế chi tiết, các hạng mục trong dây 

chuyền công nghệ xử lý đề xuất và dự toán kinh phí đưa ra giá thành 1m3 

nước đến tay người tiêu dùng. 

606 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Bỉm Sơn, Thanh Hóa. 

Lập phương án điều tra đánh 

giá chi tiết tài nguyên nước 

dưới đất phục vụ nâng cấp nhà 

máy nước Bỉm Sơn lên 13.000 

m3/ngày; thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Hà Văn Hưng PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bỉm Sơn, Thanh Hóa 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

607 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Gia Lâm, Hà Nội. Lập 

phương án điều tra chi tiết kết 

Nguyễn Trường An 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Gia Lâm - Hà Nội  

lựa chọn tầng chứa nước lỗ hổng đồng nhất có tuổi Pleistocen vào điều tra. 

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước Pleistocen phục vụ ăn uống, sinh 



hợp khai thác nước dưới đất 

phục vụ cấp nước cho thị trấn 

Châu Quỳ với lưu lượng 5.000 

m3/ngày, thời gian thi công 

phương án 11 tháng. 

hoạt và công nghiệp. 

- Đánh giá trữ lượng tiềm năng tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trên xác 

định lưu lượng dòng ngầm dựa gía trị Modun dòng ngầm. Đánh giá trữ 

lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp thủy động lực.  

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp  với tầng chứa nước 

lỗ hổng Pleistocen để phục vụ cấp nước cho TT. Châu Quỳ với lưu lượng 

5000m3/ng.  

608 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng Hoài Đức, Hà Nội. Lập 

phương án điều tra chi tiết kết 

hợp khai thác nước dưới đất 

phục vụ cấp nước cho khu đô 

thị Bắc An Khánh với lưu 

lượng yêu cầu 3.000 m3/ngày, 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

Nguyễn Danh Cảnh 
TS. Dương Thị Thanh 

Thủy 

- Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng Hoài Đức - Hà Nội  

lựa chọn tầng chứa nước lỗ hổng đồng nhất có tuổi Pleistocen dưới vào 

điều tra.  

- Đánh giá chất lượng tầng chứa nước Pleistocen dưới phục vụ ăn uống, 

sinh hoạt và công nghiệp.  

- Đánh giá trữ lượng tiềm năng tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới 

trên cơ sở xác định Modun dòng ngầm. Đánh giá trữ lượng khai thác công 

trình dựa vào phương pháp thủy động lực. 

- Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước 

lỗ hổng Pleistocen dưới để phục vụ cấp nước cho khu đô thị Bắc An 

Khánh với lưu lượng 3000m3/ng.  

609 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

vùng thị xã Cao Bằng. Lập 

phương án điều tra, đánh giá 

chi tiết nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho TX. Cao bằng 

với lưu lượng 1.500 m3/ngày, 

thời gian thi công phương án 

12 tháng. 

Hoàng Văn Đức TS. Nguyễn Bách Thảo 

Đánh giá điều kiện địa lý tự nhiên, ĐC, ĐCTV vùng thị xã Cao Bằng, lựa 

chọn tầng chứa nước có triển vọng nhất đưa vào điều tra cấp nước cho nhà 

máy nước Sơn Tây 

Căn cứ quy phạm chất lượng nước, đánh giá chất lượng tầng chứa nước 

triển vọng phục vụ ăn uống, sinh hoạt của vùng nghiên cứu  

Đánh giá trữ lượng nước dưới đất tầng chứa nước triển vọng bằng phương 

pháp xác định giá trị lượng cung cấp thấm theo tài liệu quan trắc mực 

nước. Đánh giá trữ lượng khai thác công trình dựa vào phương pháp thủy 

động lực. Thiết kế mạng lưới các lỗ khoan phục vụ khai thác nước với 

lượng 1500m3/ngày, kiểm chứng mực nước hạ thấp khi khai thác với mực 

nước hạ thấp cho phép được tinh toán dựa vào đặc điểm tầng chứa nước 

của khu vực theo quy định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

Phân cấp trữ lượng theo bảng phân cấp đang được áp dụng tại Việt Nam. 

Thiết kế các dạng công tác điều tra ĐCTV phù hợp với tầng chứa nước lỗ 

hổng để phục vụ cấp nước cho nhà máy nước Thị xã Cao Bằng với lưu 

lượng 1500m3/ng.  

Tính toán, dự trù kinh phí và lập kế hoạch thi công cho phương án thiết 

kế. 

610 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Lập phương án điều tra 

chi tiết nước dưới đất phục vụ 

Nguyễn Tiến Dũng Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đánh giá chất lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của vùng. Lập 

phương án thiết kế với 7 dạng công tác phục vụ cấp nước cho xã Bình 



cấp nước cho các xã Bình 

Định, Đông Cương và Trung 

Nguyên với lưu lượng 2.500 

m3/ngày, thời gian thi công 

phương án 12 tháng. 

Định, Đông Cương và Trung Nguyên với lưu lượng 2.500 m3/ngày. Dự 

trù nhân lực, thời gian thi công và kinh phí của các hạng mục trong 

phương án thi công. 

611 Đánh giá điều kiện ĐCTV 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh. Lập phương án điều tra 

chi tiết nước dưới đất phục vụ 

cấp nước cho thị trấn Phố 

Châu và khu vực lân cận với 

lưu lượng 1.200 m3/ngày, thời 

gian thi công phương án 12 

tháng. 

Vũ Khánh Lâm Ths. Đào Đức Bằng 

Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu khí tượng, đặc điểm kinh tế xã 

hội, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đánh giá chất lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của vùng. Lập 

phương án thiết kế với 7 dạng công tác phục vụ cấp nước thị trấn Phố 

Châu và khu vực lân cận với lưu lượng 1.200 m3/ngày. Dự trù nhân lực, 

thời gian thi công và kinh phí của các hạng mục trong phương án thi công. 

612 Đánh giá điều kiện ĐCTV khu 

vực huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 

Cai. Lập phương án điều tra 

chi tiết kết hợp khai thác nước 

dưới đất phục vụ cấp nước cho 

thị trấn Bắc Hà với lưu lượng 

1.000 m3/ngày, thời gian thi 

công phương án 12 tháng. 
Trần Văn Quỳnh 

TS. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Đồ án gồm 2 phần: 

- Phần 1: Phần chung và chuyên môn: đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, 

đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn khu vực huyện Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai. 

Phần chuyên môn: đánh giá chất lượng nước dưới đất trong tầng chứa 

nước triển vọng và đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo phương pháp 

cân bằng và phương pháp thủy lực. 

- Phần 2: Phần thiết kế và tính toán dự trù: 

Các chương: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa; Công tác địa vật lý; 

Công tác Khoan; Công tác hút nước thí nghiệm; Công tác quan trắc động 

thái, Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu, Công tác trắc địa; Công tác 

chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.  

- Phần tính toán dự trù bao gồm : dự trù vật tư, nhân lực, bố trí lịch công 

tác và tính dự toán giá thành phương án điều tra đánh giá nước dưới đất. 

613 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện hạ áp khu biệt thự Forest 

In The Sky - Flamingo Đại Lải 

Resort thị xã Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Nguyễn Bá Tân Nguyễn Xuân Nhỉ 

Giới thiệu tổng quan về đối tượng cần tiết kế. 

Xác định phụ tải tính toán cho tòa nhà cần thiết kế cấp điện. 

Tính chọn dây dẫn và các thiết bị bảo vệ mạng điện cho tòa nhà. Kiểm tra 

mạng điện đã thiết kế theo các điều kiện kỹ thuật. Tính toán nối đất bảo vệ 

cho tòa nhà thiết kế 

614 TK CCĐ hạ áp cho phân 

xưởng cơ điện của Công ty Cổ 

phần than Hà Lầm 
Nguyễn Duy Sinh Nguyễn Xuân Nhỉ 

Giới thiệu tổng quan về Doanh Nghiệp sản xuất và tình hình cấp điện của 

Doanh nghiệp, 

Xác định phụ tải tính toán và tính chọn các thiết bị cho mạng điện thiết kế, 

kiểm tra mạng điện thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật 

615 TK cung cấp điện cho phân 

xưởng mở rộng số 2 Viện Cơ 

khí Năng lượng và Mỏ 

Nguyễn Trọng Hà Nguyễn Xuân Nhỉ 

Giới thiệu tổng quan về Doanh Nghiệp sản xuất và tình hình cấp điện của 

Doanh nghiệp, 

Xác định phụ tải tính toán và tính chọn các thiết bị cho mạng điện thiết kế, 



kiểm tra mạng điện thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật 

616 Bảo vệ rơle cho TBA 110kV 
Mai Văn Đức Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế hệ thống rơle bảo vệ cho MBA 110kV: tính toán ngắn 

mạch, tính toán chỉnh định bảo vệ so lệch dọc, bảo vệ quá dòng 

617 Thiết kế cung cấp điện chung 

cư Nguyễn Văn Nam Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư cao tầng T24 khu 

đô thị mới Cầu Giấy: xác định phụ tải tính toán, thiết kế chi tiết mạng điện 

hạ áp, thiết kế trạm biến áp, tính toán nối đất và chống sét cho tòa nhà. 

618 Thiết kế cung cấp điện chung 

cư 
Hoàng Anh Tuấn Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ áp cho chung cư cao tầng 

FLC Complex số 36 Đường Phạm Hùng: xác định phụ tải tính toán, thiết 

kế chi tiết mạng điện hạ áp, thiết kế trạm biến áp, tính toán nối đất và 

chống sét cho tòa nhà. 

619 Thiết kế chiếu sáng và hệ 

thống cung cấp điện cho hạ áp 

cho tòa nhà HH01 dự án Khu 

đô thị Dương Nội 

Nguyễn Văn Nam Nguyễn Duy Tuấn 

Tính toán chiếu sáng cho tầng hầm, tầng thương mại và các căn hộ cho 

tầng điển hình của tòa nhà HH0; Tính toán thiết kế cung cấp điện cho tầng 

hầm, tầng điển hình và các căn hộ điển hình tòa nhà HH01; Tính toán 

chống sét và nối đất cho tòa nhà HH01. 

620 Thiết kế chiếu sáng và hệ 

thống cung cấp điện hạ áp 

chung cư ĐN3 dự án khu 

chung cư cao tầng Cái Dăm, 

phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Bùi Khánh Cường Nguyễn Duy Tuấn 

Tính toán chiếu sáng cho tầng hầm, tầng thương mại và các căn hộ cho 

tầng điển hình của tòa nhà ĐN3; Tính toán thiết kế cung cấp điện cho tầng 

hầm, tầng thương mại và các căn hộ điển hình tòa nhà ĐN3; Tính toán 

chống sét và nối đất cho tòa nhà. 

621 Thiết kế chiếu sáng và cung 

cấp điện hạ áp cho tòa nhà Star 

Tower thuộc dự án quần thể 

Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Duy Tuấn 

Tính toán chiếu sáng cho tầng hầm, tầng thương mại và các căn hộ cho 

tầng điển hình của tòa nhà Star tower;Tính toán thiết kế cung cấp điện cho 

tầng hầm, tầng thương mại và các căn hộ điển hình tòa nhà Star 

tower;Tính toán chống sét và nối đất cho tòa nhà. 

622 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện hạ áp chung cư cao cấp 

Goldmark City  - Tòa tháp 202 Phạm Quốc Doanh Phạm Trung Sơn 

Giới thiệu khái quát chung về Công ty Việt Hân và chung cư cao cấp 

Goldmark City; Tính toán nhu cầu phụ tải điện của chung cư cao cấp 

Goldmark City - tòa tháp 202; Chọn phương án cung cấp điện và trạm 

biến áp cho tòa nhà; Thiết kế chi tiết mạng hạ áp; Thiết kế nối đất và 

chống sét cho tòa nhà. 

623 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho xí nghiệp nhôm 

Thành Long 

Nguyễn Anh Dũng Phạm Trung Sơn 

Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm Thành Long; Thiết kế 

cung cấp điện cho công ty TNHH  nhôm Thành Long; Tính toán nối đất, 

à thiết kết chiếu sáng. 

624 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho xí nghiệp may của 

Công ty TNHH Fine land 

Apparel Việt Nam 

Lại Tiến Thành Phạm Trung Sơn 

Giới thiệu chung về xí nghiệp; Thiết kế chiếu sáng; Xác định phụ tải tính 

toán của xí nghiệp; Chọn phương án cấp điện cà trạm biến áp cho xưởng 

may; Tính toán thiết kế mạng điện hạ áp cho xí nghiệp; Tính toán nối đất, 

chống sét cho xưởng may 

625 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho phân xưởng sửa chữa 
Hà Quang Đức Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về công ty than Hà Tu và tình hình cung cấp điện của 

công ty; Xác định phụ tải tính toán phân xưởng sửa chữa cơ điện, lựa chọn 



cơ điện  công ty cổ phần than 

Hà Tu 

công suất định mức máy biến áp phân xưởng; Thiết kế mạng điện hạ áp 

phân xưởng; Tính toán chiếu sáng; Thiết kế trạm biến áp phân xưởng; An 

toàn điện giật và tính toán tiếp đất bảo vệ phân xưởng. 

626 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho phân xưởng sửa chữa 

cơ điện của công ty cổ phần 

than Hà Lầm 

Lưu Anh Dũng Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về công ty than Hà Lầm và tình hình cung cấp điện của 

công ty; Xác định phụ tải tính toán phân xưởng sửa chữa cơ điện, lựa chọn 

công suất định mức máy biến áp phân xưởng; Thiết kế mạng điện hạ áp 

phân xưởng; Tính toán chiếu sáng; Thiết kế trạm biến áp phân xưởng; An 

toàn điện giật và tính toán tiếp đất bảo vệ phân xưởng. 

627 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho phân xưởng sửa chữa 

cơ khí Công ty Cổ phần Công 

nghệ Năng lượng Sài Gòn 

Bùi Văn Long Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về Cổ phần Công nghệ Năng lượng Sài Gòn và tình hình 

cung cấp điện của công ty; Xác định phụ tải tính toán phân xưởng sửa 

chữa cơ khí, lựa chọn công suất định mức máy biến áp phân xưởng; Thiết 

kế mạng điện hạ áp phân xưởng; Tính toán chiếu sáng; Thiết kế trạm biến 

áp phân xưởng; An toàn điện giật và tính toán tiếp đất bảo vệ phân xưởng. 

628 TK Cáp điện PXSCCĐ Dương 

Huy Nguyễn Thái Bình Lê Xuân Thành 

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ điện từ 

lựa chọn nguồn cung cấp, lựa chọn dây dẫn, khí cụ điện và các thiết bị phụ 

trợ khác. CÁc bản vẽ thiết kế là hoàn chinhr có thể áp dụng cho thực tế. 

629 TK cấp điện chung cư 26 tầng 

Hoàng Duy Duẩn Lê Xuân Thành 

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện cho công trình cao tầng, các 

kết quả lựa chọn thanh dẫn, lựa chọn các khí cụ trong mạng điện là phù 

hợp với đối tượn thiết kế là một tòa nhà 26 tầng. Kèm theo đồ án hoàn 

chỉnh là các bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết có thể áp dụng cho thực tế. 

630 TK cấp điện tòa nhà Viettel 12 

tầng 

Cao Xuân Phương Lê Xuân Thành 

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện cho công trình cao tầng là một 

tòa nhà 12 tầng của đơn vị bưu chính với nhữn đặc thù chuyên biệt. Các 

phương án cấp điện phù hợp với từng đối tượng là các phụ tải ưu tiên, các 

kết quả lựa chọn thanh dẫn, lựa chọn các khí cụ trong mạng điện là phù 

hợp với đối tượn thiết kế là một tòa nhà phục vụ côn tác viễn thông và lưu 

trữ dữ liệu. Kèm theo đồ án hoàn chỉnh là các bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi 

tiết có thể áp dụng cho thực tế. 

631 TK Cấp điện chung cư 21 tầng 

Nguyễn Thanh Tâm Lê Xuân Thành 

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện cho công trình cao tầng, các 

kết quả lựa chọn thanh dẫn, lựa chọn các khí cụ trong mạng điện là phù 

hợp với đối tượn thiết kế là một tòa nhà 21 tầng. Kèm theo đồ án hoàn 

chỉnh là các bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết có thể áp dụng cho thực tế. 

632 Tính toán chỉnh định hệ thống 

Bảo vệ rơle cho TBA 110kV 

Nhật Tân  

Đàm Ngọc Thủy Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu và đánh giá hệ thống rơle bảo vệ TBA 110kV Nhật Tân; Tính 

ngắn mạch, lựa chọn, tính toán chỉnh định và cài đặt rơle KTS bảo vệ 

TBA 110 kV Nhật Tân. 

633 Tính toán chỉnh định rơle bảo 

vệ trạm biến áp E9.9 110 kV 

TP Thanh Hóa 

Hoàng Văn Thắng Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu và đánh giá hệ thống rơle bảo vệ TBA 110kV E9.9 TP Thanh 

Hóa; Tính ngắn mạch, lựa chọn, tính toán chỉnh định và cài đặt rơle KTS 

bảo vệ TBA 110 kVE9.9 TP Thanh Hóa. 

634 Tính toán chỉnh định rơle bảo 

vệ trạm biến áp 110 kV xi 
Nguyễn Văn Phú Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu và đánh giá hệ thống rơle bảo vệ TBA 110kV xi măng Hoàng 

Mai; Tính ngắn mạch, lựa chọn, tính toán chỉnh định và cài đặt rơle KTS 



măng Hoàng Mai bảo vệ TBA 110 kV xi măng Hoàng Mai. 

635 THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG VÀ 

HỆ THỐNG CUNG CẤP 

ĐIỆN HẠ ÁP CHUNG CƯ 

205 BLOCK B GOLDMARK 

CITY 

Đỗ Văn Cường Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu và đánh giá hệ thống rơle bảo vệ TBA 35/6 kV Apatit Lào Cai; 

Tính ngắn mạch, lựa chọn, tính toán chỉnh định và cài đặt rơle KTS bảo vệ 

TBA 35/6 kV Apatit Lào Cai. 

636 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

CUNG CẤP ĐIỆN CHO 

CHUNG CƯ 30 TẦNG 

TRONG TỔ HỢP NHÀ CAO 

TẦNG GOLDMARK CITY 

136 HỒ TÙNG MẬU  NAM 

TỪ LIÊM HÀ NỘI 

Đàm Trung Đức Lê Văn Tuần 

Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư cao tầng: xác định 

phụ tải tính toán, thiết kế chi tiết mạng điện hạ áp, thiết kế trạm biến áp, 

tính toán nối đất và chống sét cho tòa nhà. 

637 Thiết kế chiếu sáng và cung 

cấp điện cho chung cư Mạc Văn Nam Lê Văn Tuần 

Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư cao tầng: xác định 

phụ tải tính toán, thiết kế chi tiết mạng điện hạ áp, thiết kế trạm biến áp, 

tính toán nối đất và chống sét cho tòa nhà. 

638 Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

cho phân xưởng sửa chữa cơ 

điện công ty cổ phần xi măng 

Vicem Hoàng Mai 

Nguyễn Bá Sơn Nguyễn Thị Bích Hậu 

 Giới thiệu chung về công ty xi măng Vicem Hoàng Mai; Hệ thống cung 

cấp điện cho nhà máy; Xác định phụ tải tính toán; Thiết kế mạng điện hạ 

áp cho phân xưởng; Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng; Tiếp đất bảo vệ 

639 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện hạ áp cho dự án tổ hợp 

văn phòng, trung tâm thương 

mại và căn hộ Stellar Place 

Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Bích Hậu 

Giới thiệu tình hình cung cấp điện hạ áp chung cư cao tầng và chung cư 

stellar place; Xác định phụ tải điện chung cư; Thiết kế mạng hạ áp cấp 

điện cho tòa nhà; Thiết kế trạm biến áp cấp điện cho tòa nhà; Thiết kế nối 

đất và chống sét cho tòa nhà. 

640 Thiết kế cung cấp điện cho 

phân xưởng sửa chữa cơ khí 

Công ty cổ phần than Núi Béo Mai Thanh Tăng Nguyễn Hanh Tiến 

Giới thiệu chung về Công ty cổ phần than Núi Béo và tình hình cung cấp 

điện của công ty; Xác định phụ tải tính toán phân xưởng sửa chữa cơ khí, 

lựa chọn công suất định mức máy biến áp phân xưởng; Thiết kế mạng 

điện hạ áp phân xưởng; Tính toán chiếu sáng; Thiết kế trạm biến áp phân 

xưởng; An toàn điện giật và tính toán tiếp đất bảo vệ phân xưởng. 

641 Thiết kế cung cấp điện cho 

phân xưởng sửa chữa cơ điện 

Công ty than Nam Mẫu – TKV Trần Văn Hùng Nguyễn Hanh Tiến 

 Giới thiệu chung về công ty than Nam Mẫu và tình hình cung cấp điện 

của công ty; Xác định phụ tải tính toán phân xưởng sửa chữa cơ điện, lựa 

chọn công suất định mức máy biến áp phân xưởng; Thiết kế mạng điện hạ 

áp phân xưởng; Tính toán chiếu sáng; Thiết kế trạm biến áp phân xưởng; 

An toàn điện giật và tính toán tiếp đất bảo vệ phân xưởng. 

642 Thiết kế cung cấp điện cho 

phân xưởng sửa chữa cơ điện 

Công ty than Uông Bí Nguyễn Đức Thế  Nguyễn Hanh Tiến 

 Giới thiệu chung về khu vực Hồng Thái - Công ty than Uông Bí và tình 

hình cung cấp điện của khu vực Hồng Thái; Xác định phụ tải tính toán 

phân xưởng sửa chữa cơ điện, lựa chọn công suất định mức máy biến áp 

phân xưởng; Thiết kế mạng điện hạ áp phân xưởng; Tính toán chiếu sáng; 

Thiết kế trạm biến áp phân xưởng; An toàn điện giật và tính toán tiếp đất 



bảo vệ phân xưởng. 

643 Thiết kế cung cấp điện trung 

áp cho khu đất đô thị LK 20A, 

LK20B, LK20C, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 
Bùi Ngọc Hoàn Nguyễn Hanh Tiến 

Giới thiệu chung về Công ty than Nam Mẫu và tình hình cung cấp điện 

của công ty; Xác định phụ tải tính toán, lựa chọn công suất định mức máy 

biến áp khu vực; Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng khai thác lò 

chợ thiết kế; Lựa chọn, chỉnh định thiết bị điều khiển, bảo vệ; Tính toán 

tiếp đất bảo vệ, đảm bảo an toàn điện giật; Tính toán chi phí vận hành cho 

hệ thống cung cấp điện thiết kế  

644 TK CCĐ hạ áp cho công trình 

tòa nhà 6CT1 45 tầng thuộc dự 

án Mannor Central Pảk Bế Văn Tuấn Ngô Thanh Tuấn 

Tổng quan về tình hình cung cấp điện hạ áp chung cư cao tầng và chung 

cư d’Capitale Trần Duy Hưng tòa Ctòa nhà 6CT1 45; Xác định phụ tải 

điện của tòa nhà 6CT1 45; Thiết kế chi tiết cho mạng hạ áp; Thiết kế trạm 

biến áp cấp điện cho tòa nhà 6CT1 45; Thiết kế tính toán nối đất và chống 

sét cho tòa nhà 6CT1 45 

645 TKCCĐ hạ áp cho chung cư 

cao tầng 2A khu đô thị mới Cổ 

Nhuế Lê Tiến Lâm  Ngô Thanh Tuấn 

Tổng quan về tình hình cung cấp điện hạ áp chung cư cao tầng và  chung 

cư CT2A khu đô thị mới Cổ Nhuế; Xác định phụ tải điện của chung cư 

CT2A khu đô thị mới Cổ Nhuế; Thiết kế chi tiết cho mạng hạ áp cho  

chung cư CT2A khu đô thị mới Cổ Nhuế; Thiết kế trạm biến áp cấp điện 

cho tòa nhà; Thiết kế tính toán nối đất và chống sét. 

646 TK chiếu sáng và CCĐ  hạ áp 

cho ủy ban nhân dân quận 

Hồng Bàng 

Phan Tất Thọ Ngô Thanh Tuấn 

Giới thiệu về trung tâm chính trị- hành chính,UBND quận Hồng Bàng; 

Xác định và tính toán nhu cầu phụ tải điện của tòa nhà UBND; Thiết kế 

trạm biến áp; Thiết kế chi tiết cho mạng hạ áp;  

647 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện hạ áp cho tòa nhà chung 

cư Plaza Minh Châu, TPHCM 

Trần Phúc Hưng Đỗ Như Ý 

Tính toán xác định phụ tải tính toán của tòa nhà chung cư, thiết kế chi tiết 

mạng điện hạ áp,thiết kế chiếu sáng, thiết kế trạm biến áp, tính toán nối 

đất và chống sét cho tòa nhà. 

648 Thiết kế chiếu sáng và hệ 

thống cung cấp điện cho nhà 

thi đấu đa năng huyện Đan 

Phượng 

Cao Văn Quý Đỗ Như Ý 
Xác định phụ tải của nhà thi đấu, thiết kế chiếu sáng cho nhà thi đấu, thiết 

kế trạm biến áp và mạng điện cho nhà thi đấu huyện Đan Phượng 

649 Thiết kế chiếu sáng và hệ 

thống cung cấp điện hạ áp cho 

tòa nhà 205 chung cư 

Goldmark City 

Trần Văn Thăng Đỗ Như Ý 

Tính toán thiết kế chiếu sáng cho tòa chung cư, xác định phụ tải của tòa 

nhà thiết kế chi tiết mạng điện hạ áp của tòa nhà tính toán nối đất và kiểm 

tra mạng dện theo các điều kiện kỹ thuật. 

650 Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

cho chung cư Stellar Gardent 

Vũ Văn Thuận Nguyễn Xuân Nhỉ 

Giới thiệu tổng quan về đối tượng cần tiết kế. 

Xác định phụ tải tính toán cho tòa nhà cần thiết kế cấp điện. Tính chọn 

dây dẫn và các thiết bị bảo vệ mạng điện cho tòa nhà. Kiểm tra mạng điện 

đã thiết kế theo các điều kiện kỹ thuật. Tính toán nối đất bảo vệ cho tòa 

nhà thiết kế 

651 Thiết kế lưới điện 110kV 

Phạm Thế Hiển Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế chi tiết lưới điện 110kV có 2 nguồn cung cấp: Tính toán 

cân bằng công suất, lựa chọn phương án nối lưới hợp lý, lựa chọn sơ đồ 

nối điện cho lưới điện, lựa chọn máy biến áp, tính toán điều chỉnh điện áp, 



phân bố dung lượng bù, tính toán chi tiết các chế độ làm việc của lưới 

652 Thiết kế cung cấp điện chung 

cư 
Hoàng Trung Đô Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư cao tâng tòa tháp 

C3 Vinhomes D'Capitale Trần Duy Hưng, Hà Nội: xác định phụ tải tính 

toán, thiết kế chi tiết mạng điện hạ áp, thiết kế trạm biến áp, tính toán nối 

đất và chống sét cho tòa nhà. 

653 Thiết kế cung cấp điện chung 

cư 
Đinh Xuân Phúc Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư cao tâng tòa tháp 

C6 Vinhomes D'Capitale Trần Duy Hưng, Hà Nội:xác định phụ tải tính 

toán, thiết kế chi tiết mạng điện hạ áp, thiết kế trạm biến áp, tính toán nối 

đất và chống sét cho tòa nhà. 

654 Thiết kế chống sét cho trạm 

biến áp E23.3 Ninh Bình Tôn Đức Phương Nguyễn Duy Tuấn 

Lựa chọn phương án thiết kế chống sét cho trạm biến áp; Tính toán suất 

cắt đường dây dùng để bảo vệ trạm biến áp; Sơ đồ bố trí nối đất chống sét 

đánh lan truyền cho trạm. 

655 Tính toán chỉnh định rơle bảo 

vệ trạm biến áp 110kV Nhật 

Tân -E1.21 Nguyễn Đình Điển Phạm Trung Sơn 

Khái quát chung về Quận Tây Hồ và trạm biến áp 110kV Nhật Tân -

E1.21; Giới thiệu khái quát chung về hệ thống cung cấp điện trạm biến áp 

110kV Nhật Tân -E1.21; Lý thuyết chung về bảo vệ rơle máy biến áp; 

Tính toán ngắn mạch; Tính toán chỉnh định rơle kỹ thuật số bảo vệ máy 

biến áp, trạm biến áp 110kV Nhật Tân -E1.21. 

656 Bảo vệ rơle trạm biến áp 110 

kV Lạc Đạo 

Nguyễn Thế Anh Phạm Trung Sơn 

Khái quát chung về Trạm biến áp 110/35/22 kV Lạc Đạo; Giới thiệu khái 

quát chung về hệ thống cung cấp điện Trạm biến áp 110/35/22 kV Lạc 

Đạo; Lý thuyết chung về bảo vệ rơle máy biến áp; Tính toán ngắn mạch; 

Tính toán chỉnh định rơle kỹ thuật số bảo vệ máy biến áp, Trạm biến áp 

110/35/22 kV Lạc Đạo. 

657 Bảo vệ rơle trạm biến áp 110 

kV Yên Phụ 

Đoàn Văn Nghiệp Phạm Trung Sơn 

Khái quát chung về Quận Ba Đình và Trạm biến áp 110kV E1.8 YÊN 

PHỤ; Giới thiệu khái quát chung về hệ thống cung cấp điện Trạm biến áp 

110kV E1.8 YÊN PHỤ; Lý thuyết chung về bảo vệ rơle máy biến áp; Tính 

toán ngắn mạch; Tính toán chỉnh định rơle kỹ thuật số bảo vệ máy biến 

áp, Trạm biến áp 110kV E1.8 YÊN PHỤ. 

658 Bảo vệ rơle trạm biến áp 110 

kV  

Trần Văn Hải Phạm Trung Sơn 

Khái quát chung về Quận Đống Đa và trạm biến áp 110kV Giám -E1.14; 

Giới thiệu khái quát chung về hệ thống cung cấp điện trạm biến áp 110kV 

Giám -E1.14; Lý thuyết chung về bảo vệ rơle máy biến áp; Tính toán ngắn 

mạch; Tính toán chỉnh định rơle kỹ thuật số bảo vệ máy biến áp, trạm biến 

áp 110kV Giám -E1.14. 

659 Thiết kế cung cấp điện cho 

khu ĐT Xuân Phương Garden 
Phạm Đức Tiến Phạm Trung Sơn 

Giới thiệu khái quát chung về khu đô thị Xuân Phương Garden; Tính toán 

nhu cầu phụ tải điện của khu đô thị; Tính toán thiết kế trung áp; Tính toán 

và thiết kế mạng hạ áp; Thiết kế sơ bộ hệ thống chiếu sáng công cộng cho 

khu đô thị mới. 

660 Tên đề tài : Thiết kế cung cấp 

điện trung áp 22KV cho khu 

đô thị Tây Nam Kim Giang, 

Phan Thanh Hậu Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về khu đô thị Tây Nam Kim Giang, thuộc : Phường Đại 

Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội; Khảo sát đối tượng thiết kế- khu đô 

thị Tây Nam Kim Giang; mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế; Xác định 



thuộc : Phường Đại Kim - 

Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 

phụ tải tính toán khu đô thị; Xây dựng, lựa chọn phương án cung cấp điện 

trung áp cho khu đô thị; tính toán thiết kế mạng điện trung áp 22kV cấp 

điện cho khu đô thị; Thiết kế trạm biến áp; Xác định chi phí vận hành 

hàng năm của phương án thiết kế. 

661 Thiết kế cung cấp điện trung 

áp 22kV cho khu đô thị Thạch 

Bàn-Long Biên-HN 
Nguyễn Thị Phương Hoa Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về khu đô thị Thạch Bàn-Long Biên-HN; Khảo sát đối 

tượng thiết kế- khu đô thị Tây Nam Kim Giang; mục đích, yêu cầu, nhiệm 

vụ thiết kế; Xác định phụ tải tính toán khu đô thị; Xây dựng, lựa chọn 

phương án cung cấp điện trung áp cho khu đô thị; tính toán thiết kế mạng 

điện trung áp 22kV cấp điện cho khu đô thị; Thiết kế trạm biến áp; Xác 

định chi phí vận hành hàng năm của phương án thiết kế. 

662 Thiết kế cung cấp điện trung 

áp 22kV cho khu đô thị Him 

Lam Vạn An- thành phố Bắc 

Ninh 
Nguyễn Văn Công Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về khu đô thị Him Lam Vạn An- thành phố Bắc Ninh; 

Khảo sát đối tượng thiết kế- khu đô thị Him Lam Vạn An; mục đích, yêu 

cầu, nhiệm vụ thiết kế; Xác định phụ tải tính toán khu đô thị; Xây dựng, 

lựa chọn phương án cung cấp điện trung áp cho khu đô thị; tính toán thiết 

kế mạng điện trung áp 22kV cấp điện cho khu đô thị; Thiết kế trạm biến 

áp; Xác định chi phí vận hành hàng năm của phương án thiết kế. 

663 Thiết kế cung cấp điện trung 

áp 22KV cho khu đấu giá 

quyền sử dụng đất Dương Húc 

xã Đại Đồng - huyện Tiên Du - 

tỉnh Bắc Ninh 

Hồ Ngọc Tráng Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về khu đấu giá quyền sử dụng đất Dương Húc xã Đại 

Đồng - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh; Khảo sát đối tượng thiết kế- khu 

đấu giá quyền sử dụng đất Dương Húc; mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thiết 

kế; Xác định phụ tải tính toán khu đô thị; Xây dựng, lựa chọn phương án 

cung cấp điện trung áp cho khu đô thị; tính toán thiết kế mạng điện trung 

áp 22kV cấp điện cho khu đô thị; Thiết kế trạm biến áp; Xác định chi phí 

vận hành hàng năm của phương án thiết kế. 

664 TK cấp điện trung áp và hạ áp 

Công ty Wood land 

Phạm Thị Kiều Oanh Lê Xuân Thành 

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất điện 

áp 380V, các kết quả lựa chọn dây dẫn, lựa chọn các khí cụ trong mạng 

điện là phù hợp với đối tượng thiết kế. Đồ án còn thực hiện thiết kế tuyến 

đường dây trung áp cấp điện đầu vào cho trạm biến áp chính, k èm theo đồ 

án hoàn chỉnh là các bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết có thể áp dụng cho 

thực tế. 

665 TK cấp điện chung cư cao tầng 

Trần Văn An Lê Xuân Thành 

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện cho công trình cao tầng, các 

kết quả lựa chọn thanh dẫn, lựa chọn các khí cụ trong mạng điện là phù 

hợp với đối tượng thiết kế là một tòa nhà 26 tầng. Kèm theo đồ án hoàn 

chỉnh là các bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết có thể áp dụng cho thực tế. 

666 TK cấp điện chung cư cao tầng 

Trần Ngọc Thành Lê Xuân Thành 

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện cho công trình cao tầng, các 

kết quả lựa chọn thanh dẫn, lựa chọn các khí cụ trong mạng điện là phù 

hợp với đối tượng thiết kế là một tòa nhà 26 tầng. Kèm theo đồ án hoàn 

chỉnh là các bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết có thể áp dụng cho thực tế. 

667 Thiết kế và cải tạo lộ đường 

dây 471, 481 cho lưới điện 
Nguyễn Bá Sơn Lê Văn Tuần 

Tính toán, thiết kế lộ đường dây 471, 481 cho lưới điện trung áp khu vực 

thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh: xác định phụ tải tính toán, lựa chọn 



trung áp khu vực thị xã Quảng 

Yên tỉnh Quảng Ninh 

tiết diện cáp, tính toán tổn hao điện áp, tính toán ngắn mạch, kiểm tra thiết 

bị đóng ngắt và bảo vệ, mô phỏng tổn hao điện áp trên lưới điện đã thiết 

kế. 

668 Đánh giá tổn thất điện năng và 

đề xuất các giải pháp giảm tổn 

thất điện năng lưới điện trung 

áp huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Phạm Thị Thảo Nguyễn Thị Bích Hậu 

Đánh giá thực trạng lưới điện, khả năng mang tải và tổn thất điện năng 

lưới điện trung áp huyện Bình Xuyên; Tổn thất điện năng và tính tổn thất 

điện năng; Sử dụng phần mềm PSS.ADEPT tính tổn thất điện năng và tinh 

bù tối ưu lưới điện trung áp; Các giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới 

điện trung áp. 

669 Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

cho chung cư nhà ở cao cấp và 

văn phòng Vinaconex 

Ngô Minh Hiệp Nguyễn Thị Bích Hậu 

Tổng quan về tình hình cung cấp điện hạ áp chung cư cao tầng; Xác định 

phụ tải tính toán của khu CC; Xác định sơ đồ cung cấp điện; Thiết kế chi 

tiết mạng hạ áp; Thiết kế trạm biến áp. Tính toán nối đất và chống sét. 

670 Thiết kế cung cấp điện chung 

áp 22kV cho khu dân cư nhà ở 

công nhân và dịch vụ khu công 

nghiệp Tân Trường 

Bùi Thanh Hiếu Nguyễn Thị Bích Hậu 

Giới thiệu về khu công nghiệp Tân Trường; Xác định phụ tải và công suất 

tính toán khu đô thị thiết kế; Tính toán và chọn phương án cấp điện trung 

áp cho khu đô thị; Thiết kế trạm biến áp và lựa chọn các khí cụ điện. 

671 Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

cho chung cư CT1 HD Mon 

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 
Trần Văn Lương Nguyễn Thị Bích Hậu 

Tổng quan về chung cư HD Mon và yêu cầu của ệ thống cung cấp điện; 

Xác định phụ tải điện của chung cư; Thiết kế chi tiết mạng hạ áp; Thiết kế 

biến áp cấp điện cho khu chung cư; Thiết kế nối đất và chống sét cho tòa 

nhà. 

672 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện hạ áp chung cư D'Capitale 

Trần Duy Hưng Tháp C1 Nguyễn Anh Tuấn Ngô Thanh Tuấn 

Tổng quan về tình hình cung cấp điện hạ áp chung cư cao tầng và chung 

cư d’Capitale Trần Duy Hưng tòa C1; Xác định phụ tải điện của 

d’Capitale Trần Duy Hưng tòa C1; Thiết kế chi tiết cho mạng hạ áp; Thiết 

kế trạm biến áp cấp điện cho tòa nhà; Thiết kế tính toán nối đất và chống 

sét cho d’Capitale Trần Duy Hưng tòa C1 

673 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho nhà máy cơ khí HẢI 

CHUNG 
Lại Vi Đạt Ngô Thanh Tuấn 

Giới thiệu chung về nhà máy; Xác định phụ tải tính toán các phân xưởng 

và toàn nhà máy; Thiết kế mạng điện cao áp của nhà máy; Thiết kế mạng 

hạ áp phân xưởng sửa chữa cơ khí; Tính toán bù công suất phản kháng để 

nâng cao hệ số công suất cho nhà máy; Thiết kế trạm biến áp phân xưởng 

674 Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

nhà A1 chung cư An Bình 

City, 232 P.V.Đồng 

Đoàn Ngọc Quyền Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu chung về tòa tháp A1 chung cư An Bình City; tính toán phụ tải 

điện, lựa chọn máy biến áp, tính toán cung cấp điện, lựa chọn thiết bị và 

cáp điện cung cấp cho tòa nhà. 

675 Thiết kế cung cấp điện cho 

khu đô thị Hải Ngân, Thanh 

Liệt, Thanh Trì, HN 

Trần Đức Sinh Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu chung về khu đô thị Hải Ngân, Thanh Liệt, Thanh Trì HN; tính 

toán phụ tải điện, lựa chọn máy biến áp, tính toán cung cấp điện, lựa chọn 

thiết bị và cáp điện cung cấp cho khu đô thị. 

676 Thiết kế hệ thống chống sét 

cho trạm BA 110kV Hà Đông Nguyễn Quang Hòa Đỗ Như Ý 

Thiết kế bảo vệ chống sét cho sân phân phối của trạm BA  và đường 

dây110kV Hà Đông. Tính toán tiếp đất an toàn và nối đất chống sét cho 

trạm BA 110kV Hà Đông 

677 Thiết kế cung cấp điện 22kV 

cho khu đô thị mới thị trấn 
Nguyễn Thị Huế Đỗ Như Ý 

Tính toán xác định phụ tải của khu đô thị mới thị trấn Quốc Oai. Xây 

dựng phương án cung cấp điện trung áp cho khu đô thị, tính toán lựa chọn 



Quốc Oai, Hà Nội thiết bị của mạng trung áp, thiết kế trạm biến áp và kiểm tra mạng điện 

theo các điều kiện kỹ thuật 

678 Thiết kế cung cấp điện 22kV 

cho khu đô thị khu nhà ở TMS 

LAND Hùng Vương, thành 

phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Đặng Ngọc Tiến Đỗ Như Ý 

Tính toán xác định phụ tải của khu đô thị nhà ở TMS LAND Hùng 

Vương, thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Xây dựng phương án cung 

cấp điện trung áp cho khu đô thị, tính toán lựa chọn thiết bị của mạng 

trung áp, thiết kế trạm biến áp và kiểm tra mạng điện theo các điều kiện 

kỹ thuật 

679 Thiết kế trạm BA 110/22kV 

Thanh Nhàn 
Nguyễn Viết Khang Đỗ Như Ý 

Xác định nhu cầu phụ tải và đồ thị phụ tải của trạm biếp áp 110kV Thanh 

Nhà, xây dựng sơ đồ cấu trúc nối điện của trạm biến áp. Tính toán lựa 

chọn máy biến áp và khí cụ điện của trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn. 

Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn. 

680 Thiết kế cung cấp điện phân 

xưởng cơ điện công ty than 

Khe Chàm Nguyễn Khắc Đại Thắng Đỗ Như Ý 

 Xác định phụ tải tính toán phân xưởng sửa chữa cơ điện, lựa chọn công 

suất định mức máy biến áp phân xưởng; Thiết kế mạng điện hạ áp phân 

xưởng; Tính toán chiếu sáng; Thiết kế trạm biến áp phân xưởng tính toán 

tiếp đất bảo vệ phân xưởng. Kiểm tra mạng điện thiết kế theo các điều 

kiện kỹ thuật 

681 Thiết kế lưới điện 110kV 

Nguyễn Hồng Nhật Anh Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế chi tiết lưới điện 110kV có 2 nguồn cung cấp: Tính toán 

cân bằng công suất, lựa chọn phương án nối lưới hợp lý, lựa chọn sơ đồ 

nối điện cho lưới điện, lựa chọn máy biến áp, tính toán điều chỉnh điện áp, 

phân bố dung lượng bù, tính toán chi tiết các chế độ làm việc của lưới 

682 Thiết kế lưới điện 110kV 

Phan Trung Đức Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế chi tiết lưới điện 110kV có 2 nguồn cung cấp: Tính toán 

cân bằng công suất, lựa chọn phương án nối lưới hợp lý, lựa chọn sơ đồ 

nối điện cho lưới điện, lựa chọn máy biến áp, tính toán điều chỉnh điện áp, 

phân bố dung lượng bù, tính toán chi tiết các chế độ làm việc của lưới 

683 Thiết kế lưới điện 110kV 

Nguyễn Văn Thành Bùi Đình Thanh 

Tính toán thiết kế chi tiết lưới điện 110kV có 2 nguồn cung cấp: Tính toán 

cân bằng công suất, lựa chọn phương án nối lưới hợp lý, lựa chọn sơ đồ 

nối điện cho lưới điện, lựa chọn máy biến áp, tính toán điều chỉnh điện áp, 

phân bố dung lượng bù, tính toán chi tiết các chế độ làm việc của lưới 

684 Nâng cấp trạm biến áp 

110/35/22 kV E23.3 Ninh 

Bình 
Ngô Văn Hiệp Nguyễn Duy Tuấn 

Lựa chọn phương án nâng cấp; Tính toán, lựa chọn các thiết bị điện đóng 

cắt, bảo vệ cho trạm biến áp sau khi nâng cấp; Sơ đồ thiết kế hoàn thiện 

trạm biến áp 110/35/22 kV E23.3 Ninh Bình; Tính toán chống sét và nối 

đất cho trạm biến áp sau khi nâng cấp 

685 Thiết kế trạm biến áp 110/10 

kV cho nhà máy luyện đồng 

Mỏ Qua, Lào Cai 
Phạm Duy Quang Nguyễn Duy Tuấn 

Lựa chọn phương án thiết kế cho trạm biến áp; Tính toán, lựa chọn các 

thiết bị điện đóng cắt, bảo vệ cho trạm biến áp; Sơ đồ thiết kế hoàn thiện 

trạm biến áp 110/10 kV cho nhà máy luyện đồng Mỏ Qua, Lào Cai; Tính 

toán chống sét và nối đất cho trạm biến áp. 

686 " Tính toán, đánh giá và đề 

xuất các biện pháp giảm tổn 

thất công suất, tổn thất điện 

Đặng Đình Quyết Phạm Trung Sơn 

 Đặc điểm tự nhiên-kinh tế-xã hội và thực trạng lưới điện trung áp thị trấn 

Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Các phương pháp xác định 

tổn thất điện năng, nhận xét và lựa chọn phương án thích hợp; Tính tổn 



năng áp dụng cho lưới điện 

trung áp thị trấn Ngô Đồng, 

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định 

thất điện năng cho đường dây trung áp thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định; Phân tích các nguyên nhân cơ bản gây tổn thất điện 

năng và đề xuất biện pháp giảm tổn thất điện năng của lưới điện trung áp 

thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

687 Tính toán, đánh giá và đề xuất 

các biện pháp giảm tổn thất 

công suất, tổn thất điện năng 

áp dụng cho lưới điện trung áp 

thị trấn Quất Lâm, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 

Đỗ Ngọc Hiên  Phạm Trung Sơn 

Giới thiệu chung về huyện giao thủy và thị trấn Quất Lâm; Nghiên cứu 

các biện pháp đánh giá tổn thất điện năng và tổn thất năng lượng trên lưới 

điện trung áp; Tính toán tổn thất điện năng cho đường dây trung áp thị 

trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Phân tích các nguyên 

nhân cơ bản gây tổn thất điện năng và đề xuất biện pháp giảm tổn thất 

điện năng của lưới điện trung áp thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh 

Nam Định. 

688 Tính toán chỉnh định rơle bảo 

vệ trạm biến áp 110kV Cư Jút 

-E56 Lê Mạnh Dũng Phạm Trung Sơn 

Khái quát chung về huyện Cư Jút và trạm biến áp 110kV Cư Jút -E56; 

Giới thiệu khái quát chung về hệ thống cung cấp điện trạm biến áp 110kV 

Cư Jút -E56; Lý thuyết chung về bảo vệ rơle máy biến áp; Tính toán ngắn 

mạch; Tính toán chỉnh định rơle kỹ thuật số bảo vệ máy biến áp, trạm biến 

áp 110kV Cư Jút -E56. 

689  Thiết  kế cung cấp điện trung 

áp 22kV cho khu đô thị xanh 

phía Nam thành phố Thanh 

Hoá Vũ Tiến Sỹ Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về khu đô thị xanh phía Nam thành phố Thanh Hoá; 

Khảo sát đối tượng thiết kế- khu đô thị xanh phía Nam thành phố Thanh 

Hoá; mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế; Xác định phụ tải tính toán khu 

đô thị; Xây dựng, lựa chọn phương án cung cấp điện trung áp cho khu đô 

thị; tính toán thiết kế mạng điện trung áp 22kV cấp điện cho khu đô thị; 

Thiết kế trạm biến áp; Xác định chi phí vận hành hàng năm của phương án 

thiết kế. 

690 Thiết kế cung cấp điện trung 

áp 22kV cho khu đô thị 

Vincom Star City phường Lam 

Sơn thành phố thanh hóa Hồ Văn Định Hồ Việt Bun 

Giới thiệu chung về khu đô thị Vincom Star City phường Lam Sơn thành 

phố Thanh Hóa; Khảo sát đối tượng thiết kế- khu đô thị Vincom Star City; 

mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế; Xác định phụ tải tính toán khu đô 

thị; Xây dựng, lựa chọn phương án cung cấp điện trung áp cho khu đô thị; 

tính toán thiết kế mạng điện trung áp 22kV cấp điện cho khu đô thị; Thiết 

kế trạm biến áp; Xác định chi phí vận hành hàng năm của phương án thiết 

kế. 

691  Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

chung cư cao tầng Roman-

Plaza, Tố Hữu phường Đại Mổ 

quận Nam Từ Liêm Hà Nội 

Nguyễn Thị Hải Hồ Việt Bun 

Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ áp cho chung cư cao tầng 

Roman-Plaza, Tố Hữu phường Đại Mổ quận Nam Từ Liêm Hà Nội: xác 

định phụ tải tính toán, thiết kế chi tiết mạng điện hạ áp, thiết kế trạm biến 

áp, tính toán nối đất và chống sét cho tòa nhà. 

692 Thiết kế cấp điện 35kV khu 

công nghiệp Thăng Long 

Nguyễn Thanh Tùng Lê Xuân Thành 

Đồ án đã vạch ra các phương án cáp điện phù hợp của một khu công 

nghiệp theo phương án kết vòng và hình tia liên thông. Phương án cấp 

diện phù hợp với đặc điểm của tải, có tính thực tế và đảm bảo kỹ, mỹ 

quan. Các kết quả lựa chọn khí cụ điện, lựa chọn dây dẫn và phương án 

cấp điện là thích hợp và có thể áp dụng cho thực tế. 



693 Thiết kế cấp điện 22kV khu đô 

thị 

Phan Việt Long Lê Xuân Thành 

Đồ án đã vạch ra các phương án cáp điện phù hợp của một khu đô thị theo 

phương án kết vòng. Phương án cấp diện phù hợp với đặc điểm của tải, có 

tính thực tế và đảm bảo mỹ quan. Các kết quả lựa chọn khí cụ điện, lựa 

chọn dây dẫn và phương án cấp điện là thích hợp và có thể áp dụng cho 

thực tế. 

694 TK cấp điện chung cư cao tầng 

Nguyễn Văn Thành Lê Xuân Thành 

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện cho công trình cao tầng, các 

kết quả lựa chọn thanh dẫn, lựa chọn các khí cụ trong mạng điện là phù 

hợp với đối tượn thiết kế là một tòa nhà cao tầng. Kèm theo đồ án hoàn 

chỉnh là các bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết có thể áp dụng cho thực tế. 

695 Thiết kế và cải tạo trạm biến 

áp 110/35/22kV Lục Nam, Bắc 

Giang  
Bì Văn Tuấn Lê Văn Tuần 

Thiết kế và cải tạo trạm biến áp 110/35/22kV Lục Nam, Bắc Giang: xác 

định phụ tải tính toán cho TBA, lựa chọn sơ đồ nối điện; lựa chọn MBA, 

tính toán ngắn mạch, lựa chọn thanh cái và khí cụ điện, kiểm tra thanh cái 

và khí cụ điện, tính toán nối đất cho TBA. 

696 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện hạ áp cho tòa tháp C khu 

đô thị mới Gold Silk, Hà Nội 

Dương Thế Thắng Nguyễn Thị Bích Hậu 

Tổng quan tình hình cung cấp điện hạ áp chung cư; Xác định phụ tải điện 

khu chung cư; thiết kế mạng hạ áp cấp điện cho khu chung cư; Tính toán 

nối đất và chống sét. 

697 Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

chung cư Anland 2 Đặng Sỹ Quỳnh Nguyễn Thị Bích Hậu 

Tổng quan tình hình cung cấp điện hạ áp chung cư; Xác định phụ tải điện 

khu chung cư; thiết kế mạng hạ áp cấp điện cho khu chung cư; Thiết kế 

trạm biến áp; Tính toán nối đất và chống sét. 

698 Thiết kế cung cấp điện trung 

áp cho khu đất đô thị LK 20A, 

LK20B, LK20C, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội Đỗ Quang Cường Nguyễn Hanh Tiến 

Giới thiệu chung về công ty Điện lực quận Hà Đông và tình hình cung cấp 

điện của công ty; Khảo sát đối tượng thiết kế- khu đô thị LK20A, LK20B, 

LK20C, quận Hà Đông; mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế; Xác định 

phụ tải tính toán khu đô thị; Xây dựng, lựa chọn phương án cung cấp điện 

trung áp cho khu đô thị; tính toán thiết kế mạng điện trung áp 35kV cấp 

điện cho khu đô thị LK 20A, LK20B, LK20C, quận Hà Đông; Thiết kế 

trạm biến áp; Xác định chi phí vận hành hàng năm của phương án thiết kế. 

699 TK HTCCĐ hạ áp cho tòa tháp 

104 chung cư cao tầng Gold 

mark City Nguyễn Thái Bảo Ngô Thanh Tuấn 

Tổng quan về tình hình cung cấp điện hạ áp chung cư cao tầng 

GOLDMARK CITY; Tính toán nhu cầu phụ tải điện của chung cư; Xác 

định sơ đồ cung cấp điện của chung cư GOLDMARK CITY; Thiết kế chi 

tiết mạng điện hạ áp; Thiết kế trạm biến áp cho cung cư GOLDMARK 

CITY; Thiết kế tính toán nối đất và chống sét cho tòa nhà 

700 Tính  toán tổn thất điện năng 

và đề  xuất biện pháp giảm tổn 

thất  áp dụng cho lộ 974 TG 

Huyện Lý Nhân – Hà Nam 
Nguyễn Văn Thủy Ngô Thanh Tuấn 

Mô tả: Thực trạng lưới điện của lộ 974 TG Huyện Lý Nhân – Hà Nam; 

Các phương pháp xác định tổn thất điện năng; Nhận xét và lựa chọn 

phương pháp thích hợp; Tính tổn thất điện năng cho lộ 974 tg huyện lý 

nhân, tỉnh hà nam; Phân tích các nguyên nhân cơ bản gây tổn thất điện 

năng và đề xuất biện pháp giảm tổn thất điện năng của lộ 974 tg huyện lý 

nhân, tỉnh hà nam 

701 Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

Tháp A tòa nhà the Golden An 
Phạm Văn Thụy Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu chung về Tháp A tòa nhà the Golden An Khánh, Hoài Đức; tính 

toán phụ tải điện, lựa chọn máy biến áp, tính toán cung cấp điện, lựa chọn 



Khánh, Hoài Đức thiết bị và cáp điện cung cấp cho tòa tháp. 

702 Thiết kế cung cấp điện hạ áp 

chung cư Sông Nhuệ, Kiến 

Hưng, Hà Đông 

Đoàn Tuấn Tài Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu chung về Chung cư Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông; tính 

toán phụ tải điện, lựa chọn máy biến áp, tính toán cung cấp điện, lựa chọn 

thiết bị và cáp điện cung cấp cho chung cư. 

703 Tính toán chỉnh định rơle bảo 

vệ trạm biến áp E1.38 110 kV 

Gia Lâm 

Vương Văn Hùng Nguyễn Anh Nghĩa 

Giới thiệu và đánh giá hệ thống rơle bảo vệ TBA 110kV Gia Lâm; Tính 

ngắn mạch, lựa chọn, tính toán chỉnh định và cài đặt rơle KTS bảo vệ 

TBA 110 kV Gia Lâm. 

704 Thiết kế cung cấp điện 22kV 

cho khu đô thị SKY GARDEN 

Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 
Nguyễn Trọng Nguyên Đỗ Như Ý 

Tính toán xác định phụ tải của khu đô thị SKY GARDEN Vĩnh Yên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc. Xây dựng phương án cung cấp điện trung áp cho khu đô thị, 

tính toán lựa chọn thiết bị của mạng trung áp, thiết kế trạm biến áp và 

kiểm tra mạng điện theo các điều kiện kỹ thuật 

705 Thiết kế cung cấp điện trung 

áp cho nhà máy thép Việt-Hàn 
Đặng Đình Phúc Đỗ Như Ý 

Tính toán xác định phụ tải của nhà máy, tính toán thiết kế lựa chọn 

phương án cấp điện trung áp cho nhà máy. Tính toán lựa chọn dây dẫn, 

khí cụ điện của mạng điện trung áp. Kiểm tra mạng điện theo điều kiện kỹ 

thuật 

706 Thiết kế cung cấp điện 22kV 

cho khu đô thị VCI 

MOUNTAN -thành phố Vĩnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Văn Phú Đỗ Như Ý 

Tính toán xác định phụ tải của khu đô thị VCI MOUNTAN -thành phố 

Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc  Xây dựng phương án cung cấp điện trung áp 

cho khu đô thị, tính toán lựa chọn thiết bị của mạng trung áp, thiết kế trạm 

biến áp và kiểm tra mạng điện theo các điều kiện kỹ thuật 

707 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho chung cư C6 - 

D'.Capitale 

Nguyễn Văn Phóng Kim Thị Cẩm Ánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà chung cư 

708 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện hạ áp chung cư 17 tầng 

dự án Khu nhà ở cao tầng phục 

vụ di dân giải phóng mặt bằng 

và kinh doanh tại Phường Cổ 

Nhuế I, Quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

Mạc Đức Đạo Nguyễn Thạc Khánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà chung cư 

709 Tìm hiểu và xây dựng mô hình 

bếp từ 
Lê Anh Đức Nguyễn Trường Giang 

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thiết bị gia nhiệt điện từ, xây dựng mô 

hình bếp điện từ tại Phòng thí nghiệm điện - điện tử 

710 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện hạ áp toà nhà Viện Dầu 

Khí Việt Nam - VPI Tower 

Đặng Thế Vương Cung Quang Khang Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà văn phòng 

711 Thiết kế cung cấp điện cho căn 

hộ 5 tầng 
Lê Tuấn Anh Kim Ngọc Linh Tính toán thiết kế chi tiết hệ thống cung cấp điện cho căn hộ 5 tầng 

712 Thiết kế hệ thống báo cháy tự 

động sử dụng vi xử lý 

Atmega16 

Nguyễn Tuấn Anh Kim Ngọc Linh 
Tìm hiểu và thiết kế hệ thống báo cháy tự động trên cơ sở vi điều khiển 

Atmega 16 



713 Tìm hiểu Phần điện-điện tử 

của cầu trục 2 dầm 2x32t+32T 

"zlk" 

Phùng Minh Chí Bảo Kim Ngọc Linh 
Tìm hiểu sơ đồ, phân tích nguyên lý hoạt động các mạch điện - điện tử của 

cầu trục 2 dầm 2x32T 

714 Thiết kế hệ thống cảnh báo và 

chữa cháy cho tòa nhà C1 

Ecohome 2 

Phạm Phú Chiến Đinh Văn Thắng 
Thiết kế các mạch chức năng cơ bản cho hệ thống cảnh báo và chữa cháy 

cho tòa nhà cao tầng 

715 Thiết kế hệ thống báo cháy 

cho hộ gia đình 
Nguyễn Thành Công Nguyễn Tiến Sỹ 

Thiết kế các mạch chức năng cơ bản cho hệ thống cảnh báo và chữa cháy 

cho căn hộ gia đình 

716 Tìm hiểu mạch Điện-Điện tử 

trong xe đạp điện 
Bùi Cao Cường Kim Ngọc Linh 

Tìm hiểu sơ đồ, phân tích nguyên lý hoạt động của mạch điện và điện tử 

trong xe đạp điện 

717 Thiết kế cung cấp điện cho tòa 

nhà FLC Star Tower Hà Đông 
Ngô Văn Đại  Cung Quang Khang Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà hỗn hợp 

718 Thiết kế hệ thống báo cháy 
Phạm Văn Đức  Nguyễn Trường Giang 

Thiết kế các mạch chức năng cơ bản cho một hệ thống cảnh báo và chữa 

cháy 

719 Thiết kế mô hình hệ thống tưới 

cây tự động dùng Arduino 
Đoàn Bá Giang Nguyễn Thạc Khánh 

Phân tích đặc điểm cây trồng, từ đó xây dựng một hệ thống tưới tự động 

phù hợp với cây trồng và điều kiện khí hậu thực tế 

720 Nghiên cứu thiết kế bàn thí 

nghiệm vi điều khiển ARM - 

CORTEX 

Lương Ngọc Giang Nguyễn Tiến Sỹ Xây dựng các bài thí nghiệm vi điều khiển ARM-CORTEX 

721 Thiết kế bộ nguồn một chiều 

5V- 200W cho bảng quảng cáo 

LED 

Đặng Ngọc Hải Nguyễn Thạc Khánh 
Phân tích, lựa chọn sơ đồ và thiết kế chi tiết bộ nguồn một chiều 5V/200W 

cung cấp cho bảng quảng cáo LED 

722 Nghiên cứu mô phỏng bộ 

nghịch lưu DC/AC điện áp ra 

dạng sin 

Nguyễn Kim Hậu Hà Thị Chúc Xây dựng mô hình mô phỏng bộ nghịch lưu có điện áp đầu ra điều hòa 

723 Tính và thiết kế hệ thống điều 

hòa không khí cho căn hộ gia 

đình tại thành phố Hưng Yên 

Nguyễn Mạnh Hiếu Đinh Văn Thắng Tính toán và lựa chọn thiết bị điều hòa không khí cho căn hộ 

724 Thiết kế cung cấp điện chung 

cư 40 tầng dự án Green Bay - 

Mễ Trì 

Bùi Minh Hoàng Đinh Văn Thắng Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà chung cư 

725 Thiết kế cung cấp điện cho căn 

hộ 4 tầng 
Đặng Văn Hoàng Kim Ngọc Linh Tính toán thiết kế chi tiết hệ thống cung cấp điện cho căn hộ 4 tầng 

726 Tìm hiểu và thiết kế hệ thống 

điều hòa không khí cho phân 

xưởng lắp ráp 

Nguyễn Thị Huệ Đinh Văn Thắng 
Phân tích, tính toán công suất phát nhiệt của các thiết bị và con người 

trong xưởng, từ đó tính chọn các thiết bị cho hệ thống điều hòa không khí 

727 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

máy in 3D 
Nguyễn Công Hùng Nguyễn Trường Giang Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy in 3D 

728 Ứng dụng biến tần cho thang Phạm Văn Hùng Đinh Văn Thắng Phân tích đặc điểm mô men, tốc độ của thang máy từ đó thiết lập chế độ 



máy vận hành cho biến tần điều khiển động cơ chính của thang máy 

729 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho dự án văn phòng và 

khu nhà ở cao cấp 

Phạm Thị Huyền Kim Thị Cẩm Ánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

730 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho một toà nhà chung cư 

văn phòng 

Ngô Huy Huynh Cung Quang Khang Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

731 Tìm hiểu về bảo vệ rơle đường 

dây điện lực 
Ngô Duy Hưng Kim Ngọc Linh 

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và chức năng của một số loại rơ le bảo vệ 

đường dây truyền tải điện 

732 Thiết kế băm xung áp một 

chiều có đảo chiều dùng IGBT 

điều khiển động cơ điện một 

chiều kích thích độc lập 

Trần Văn Hữu Kim Ngọc Linh 
Thiết kế bộ điều khiển ốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập dùng 

IGBT băm áp 

733 Thiết kế bộ điều khiển động cơ 

điện một chiều  
Phạm Đức Khôi Nguyễn Thạc Khánh 

Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ một chiều dùng mạch chỉnh lưu có 

điều khiển 

734 Thiết kế cung cấp điện cho 

biệt thự song lập 3A-04 và ứng 

dụng năng lượng mặt trời 

Nguyễn Đắc Khương Nguyễn Trường Giang 
Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho căn hộ có ứng dụng nguồn 

năng lượng mặt trời hòa lưới 

735 Thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí cho nhà khách A1 

Lạng Sơn 

Phan Văn Lưu Đinh Văn Thắng Tính toán và lựa chọn thiết bị điều hòa không khí cho khách sạn 

736 Nghiên cứu truyền điện không 

dây  
Đỗ Đăng Mạnh Kim Ngọc Linh Nghiên cứu một số hệ thống truyền tải điện năng không dây 

737 Tìm hiểu và thực hiện mạch 

nghịch lưu độc lập một pha từ 

nguồn 12VDC lên 220VAC 

tần số 50 Hz, 300W 

Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thạc Khánh Thiết kế chi tiết mạch nghịch lưu 12VDC/220VAC - 300W 

738 Nghiên cứu và thiết kế hệ 

thống ứng dụng IoT trong 

nông nghiệp trồng nấm 

Trần Trọng Minh Nguyễn Tiến Sỹ Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển khí hậu trồng nấm ứng dụng IoT 

739 Thiết kế hệ thống tự điều 

hướng pin Mặt Trời 
Lưu Hoàng Nam Nguyễn Thạc Khánh Thiết kế hệ thống điều hướng tự động tấm pin mặt trời 

740 Thiết kế hệ thống điều khiển 

nhà thông minh 
Cao Văn Nghiên Đinh Văn Thắng Thiết kế hệ thống điều khiển nhà thông minh 

741 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho công trình D25 Cầu 

Giấy Sky Park Residence 

Phạm Thiện Ngọc Kim Thị Cẩm Ánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

742 Thiết kế bộ nghịch lưu độc lập 

điện áp một pha kiểu điều chế 
Hoàng Văn Nhật Kim Ngọc Linh Thiết kế chi tiết bộ nghịch lưu độc lập một pha dùng công nghệ SPWM 



độ rộng xung sóng sin 

(SPWM) 

743 Thiết kế mạch điều khiển thiết 

bị qua sóng Bluetooth 
Ngô Văn Quang Tống Ngọc Anh Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện không dây dùng sóng Bluetooth 

744 Thiết kế mạch hiển thị thông 

tin tốc độ và quãng đường đi 
Nguyễn Huy Quang Hà Thị Chúc Thiết kế mạch đo tốc độ và quãng đường đi dùng linh kiện số 

745 Nghiên cứu và chế tạo thiết bị 

công tơ mét IoT 
Hoàng Văn Quynh Nguyễn Tiến Sỹ Thiết kế và chế tạo công tơ mét ứng dụng công nghệ IoT 

746 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho tòa chung cư 40 tầng 

dự án Green bay - Mễ Trì 

Lê Văn Tâm Kim Thị Cẩm Ánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

747 Thiết kế hệ thống phòng cháy 

chữa cháy tự động dùng vi 

điều khiển Arduino Mega 

2560 

Nguyễn Quang Tân Kim Ngọc Linh Thiết kế hệ thống cảnh bảo và chữa cháy dùng vi điều khiển Arduino 

748 Thiết kế hệ thống chống trộm 

sử dụng module SIM 900A 
Phạm Quang Thái Hà Thị Chúc Thiết kế hệ thống chống trộm sử dụng modul Sim 900 

749 Nghiên cứu và thiết kế máy 

chấm điểm thi trắc nghiệm 
Lê Văn Thành Nguyễn Tiến Sỹ Nghiên cứu thiết kế máy chấm thi trắc nghiệm 

750 Tự động hoá quy trình công 

nghệ vận tải băng chuyền mức 

-35 công ty than Thống Nhất - 

TKV 

Trần Văn Thành Cung Quang Khang Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển tự động tuyến băng 

751 Thiết kế bộ chỉnh lưu cầu ba 

pha không đối xứng điều khiển 

động cơ một chiều 

Lê Quang Thắng Kim Ngọc Linh Thiết kế bộ điều khiển động cơ một chiều dùng chỉnh lưu có điều khiển 

752 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho phân xưởng cơ khí 
Vũ Minh Thắng Đinh Văn Thắng Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà xưởng 

753 Ứng dung biến tần cho máy 

nén khí cung cấp khí nén máy 

khoan 

Nguyễn Thuận Thiên Đinh Văn Thắng 
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động, thiết lập các thông số của biến tần có phản 

hổi để ổn định áp suất khí nén 

754 Thiết kế bộ băm xung áp một 

chiều không đảo chiều 
Lê Đình Thiện Nguyễn Thạc Khánh Thiết kế bộ điều khiển động cơ một chiều dùng mạch băm xung áp 

755 Thiết kế điều khiển giám sát 

dây chuyền phân loại và đóng 

gói chai nước lọc 

Trần Xuân Thịnh Cung Quang Khang Thiết kế dây chuyền phân loại sản phẩm và đóng gói tự động  

756 Thiết kế cung cấp điện cho 

chung cư D'Capitale 
Vũ Văn Thường Kim Thị Cẩm Ánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà  cao tầng 

757 Điều khiển từ xa các thiết bị Đào Văn Tĩnh Nguyễn Trường Giang Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện từ xa bằng tin nhắn điện thoại di 



bằng tin nhắn động 

758 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện tổ hợp trung tâm thương 

mại,văn phòng - nhà ở 

Phạm Minh Tuấn Cung Quang Khang Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà  cao tầng phức hợp 

759 Thiết kế cung cấp điện cho 

Trường THCS Trà Cổ Móng 

Cái 

Phạm Đức Tùng Đinh Văn Thắng Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho trường học 

760 Tìm hiểu về mạch điện - điện 

tử trong lò vi sóng 
Trần Thanh Tùng Kim Ngọc Linh 

Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động và sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển lò 

vi sóng 

761 Thiết kế mạch đếm và phân 

loại sản phẩm theo chiều cao 
Trịnh Quang Tùng Hà Thị Chúc 

Thiết kế dây chuyền phân loại sản phẩm tự động theo kích thước sản 

phẩm 

762 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện tòa nhà chung cư 

STELLAR PALACE 

Phạm Hoàng Tuyến Kim Ngọc Linh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

763 Cung cấp điện cho PTN và 

xưởng thực hành Bộ môn Kỹ 

thuật Điện - Điện tử 

Đỗ Đức Vượng Đinh Văn Thắng Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho PTN 

764 Tìm hiểu về hệ thống lọc bụi 

tĩnh điện 
Đinh Thị Xuân Yến Kim Ngọc Linh 

Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động và sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển 

hệ thống lọc bụi tĩnh điện 

765 Thiết kế mạch điều khiển thiết 

bị điện gia đình qua mạng wifi 
Đỗ Thị Yến Nguyễn Trường Giang Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện từ xa thông qua sóng wifi 

766 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống 

điều khiển các thiết bị điện và 

giám sát thông số nhiệt độ, độ 

ẩm qua mạng internet 

Nguyễn Hồng Duy Tống Ngọc Anh Thiết kế mạch giám sát và điều khiển môi trường vi khí hậu 

767 Nghiên cứu thiết kế mạng cảm 

biến không dây dùng zigbee 

cho Phòng thí nghiệm Điện - 

Điện tử 

Trần Văn Đến Nguyễn Tiến Sỹ 
Thiết kế và chế tạo mạng cảm biến không dây dùng zigbee ứng dụng trong 

PTN 

768 Tìm hiểu hệ thống báo cháy tự 

động cho tầng hầm Viện cơ 

điện nông nghiệp và công nghệ 

sau thu hoạch 

Nguyễn Thị Thu Hà Thị Chúc 
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và sơ đồ nguyên lý của hệ thống báo cháy 

tự động 

769 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

máy in 3D 
Lê Đức Anh Nguyễn Trường Giang Thiết kế và chế tạo máy in 3D 

770 Tìm hiểu và chế tạo bộ khoá 

điện tử sử dụng công nghệ 

RFID 

Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Tiến Sỹ Thiết kế, chế tạo khóa điện tử dùng RFID 

771 Thiết kế bộ điều áp xoay chiều Trần Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thạc Khánh Thiết kế mạch điều áp 3 pha 



cho lò điện trở 3 pha công suất 

100KW/380V 

772 Thiết kế chung cấp điện hạ áp 

cho chung cư Penstudio 
Đoàn Mạnh Đồng Nguyễn Trường Giang Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

773 Thiết kế mô hình điều khiển tự 

động đèn theo cường độ sáng 

môi trường 

Cao Xuân Đức Nguyễn Thạc Khánh Thiêt kế mạch điều khiển đèn đường tự động theo độ sáng môi trương 

774 Thiết kế và xây dựng hệ thống 

Robot song song phẳng 2 bậc 

tự do, ứng dụng làm Robot vẽ 

hình 

Trương Văn Hiệp Tống Ngọc Anh 
Thiết kế và chế tạo robot song song phẳng 2 bậc tự do dùng cho vẽ hình tự 

động 

775 Thiết kế bộ điều áp xoay chiều 

ba pha khởi động động cơ 

không đồng bộ 

Nguyễn Văn Hoà Kim Ngọc Linh Thiết kế bộ điều áp xoay chiều ba pha 

776 Tìm hiểu và thiết kế bộ biến 

tần ba pha điều khiển động cơ 

không đồng bộ 

Trịnh Quang Huy Nguyễn Thạc Khánh Thiết kế mạch điều khiển biến tần 3 pha dựa trên nguyên lý SWM 

777 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống 

giám sát và điều khiển thiết bị 

điện ứng dụng trong nhà thông 

minh 

Đinh Văn Hưng Nguyễn Tiến Sỹ 
Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển thiết bị điện thông minh cho hộ gia 

đình 

778 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện tổ hợp công trình dịch vụ 

công cộng, văn phòng-nhà ở 

Lê Thị Hương Kim Thị Cẩm Ánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

779 Tìm hiểu về bảo vệ và điều 

khiển động cơ không đồng bộ 

ba pha 

Lý Huy Kiên Kim Ngọc Linh Thiết kế bộ điều khiển và bảo vệ động cơ không đồng bộ ba pha 

780 Ứng dụng PLC S7 200 điều 

khiển liên động ba động cơ 
Hoàng Ngọc Linh Kim Ngọc Linh Thiết kế bộ điều khiển liên động 3 động cơ dùng PLC 

781 Thiết kế cung cấp điện cho tòa 

nhà liền kề 5 tầng 
Nguyễn Văn Linh Nguyễn Trường Giang Thiết kế cấp điện cho căn hộ 5 tầng 

782 Thiết kế mạch tủ chỉnh lưu ba 

pha điều khiển tốc độ động cơ 

điện một chiều 

Trần Văn Linh Đinh Văn Thắng Thiết kế mạch điểu khiển động cơ 1 chiều dùng chỉnh lưu có điều khiển 

783 Thiết kế chế tạo mô hình giám 

sát tự động vườn rau thông 

minh bằng công nghệ IoT 

Trần Xuân Lộc Nguyễn Tiến Sỹ Thiết kế, chế tạo mô hình giám sát cây trồng dùng công nghệ IoT 

784 Thiết kế mạch điều khiển xe 4 

bánh qua mạng vô tuyến 
Lê Xuân Nam Tống Ngọc Anh Thiết kế mạch điều khiển xe 4 bánh qua mạng vô tuyến 



785 Thiết kế hệ thống ứng dụng 

IoT trong điều khiển thiết bị 

điện và giám sát nhiệt độ độ 

ẩm 

Nguyễn Hoài Nam Cung Quang Khang 
Thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển thiết bị điện và giám sát môi trường 

dùng công nghệ IoT 

786 Điều khiển và giám sát bơm 

nước tự động qua mạng 

internet 

Trần Thị Ngà Cung Quang Khang Điều khiển và giám sát hệ thống bơm nước tự động dùng mạng internet 

787 Tìm hiểu về quản lý và vận 

hành hệ thống điện 
Lê Thanh Ngọc Kim Ngọc Linh Tìm hiểu về quy trình quản lý và vận hành hệ thống điện của EVN 

788 Thiết kế mạch cảnh báo cháy Lê Thị Mỹ Ngọc Tống Ngọc Anh Thiết kế hệ thống cảnh báo cháy dùng vi điều khiển 

789 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho tòa nhà phức hợp 
Lương Thị Hồng Thắm Nguyễn Thạc Khánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

790 Thiết kế bộ điều khiển thiết bị 

điện qua mạng không dây 
Dương Văn Thịnh Nguyễn Thạc Khánh Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện qua mạng vô tuyến 

791 Thiết kế hệ thống đo lường và 

cảnh báo cho mỏ than Mạo 

Khê 

Trịnh Thúy Tình Đinh Văn Thắng Thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo môi trường mỏ than hầm lò 

792 Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho tòa nhà Sky-Park, Mỹ 

Đình 

Đặng Văn Trung Kim Thị Cẩm Ánh Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 

793 Thiết bị giám sát nhiệt độ/độ 

ẩm và điều khiển thiết bị qua 

internet 

Đoàn Minh Tùng Nguyễn Tiến Sỹ 
Thiết kế, chế tạo mô hình giám sát môi trường và điều khiển thiết bị điện 

qua internet 

794 Nghiên cứu thiết kế bộ nghịch 

lưu DC/AC điện áp ra sin dùng 

vi điều khiển PIC 

Trần Văn Tuyển Đinh Văn Thắng Thiết kế mạch nghịch lưu một pha dùng vi điều khiển PIC 

795 Tính toán thiết kế máy bơm sử 

dụng trong trạm bơm nước 

tuần hoàn 308- Chi nhánh 

luyện đồng Lào Cai-VIMICO 

Trịnh Hoàng Anh Vũ Ngọc Trà 

Phân tích sơ đồ nguyên lý làm việc của trạm bơm nước tuần hoàn 308 - 

Chi nhánh luyện đồng Lào Cai - VIMICO. Tính toán tổn thất mạng dẫn 

của trạm bơm và tìm ra điểm xác định chế độ làm việc của bơm trong 

mạng dẫn. Thiết kế cơ bản máy bơm cho trạm bơm nước tuần hoàn 308. 

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chế tạo chi tiết trục của máy bơm. 

796 Nghiên cứu việc tính toán thiết 

kế và quy trình chế tạo, thử 

nghiệm cột chống thủy lực đơn 

DZ22 tại công ty cổ phần chế 

tạo máy-vinacomin 

ĐàoVăn Đông Nguyễn Đức Sướng 

 Nghiên cứu cấu tạo và nguyên lý làm việc của cột chống thủy lực đơn 

trong việc chống giữ lò khai thác. Tính toán kiểm tra các chi tiết của cột 

chống theo các điều kiện chịu tải khi chống lò. Trên cơ sở tìm hiểu thực 

tế, biết lập quy trình sửa chữa, chế tạo phục hồi và thử nghiệm cột chống 

thủy lực đơn. 

797 Nghiên cứu, tính toán máy 

quạt gió CBM -5 Cao Sơn Tùng Nguyễn Thế Hoàng 

Trên cơ sở đo đạc thông số quạt thực tế tại phòng thí nghiệm bộ môn Máy 

và Thiết bị công nghiệp, tác giả tiến hành tính toán các thông số cơ bản, 

đường đặc tính của mẫu quạt gió CBM5. Từ đó, tác giả xây dựng lên các 



bản vẽ thiết kế 2D 

798 Nghiên cứu máy xúc thuỷ lực 

komatsu PC1250-7 
Hoàng Trọng Danh Phạm Văn Tiến 

Tìm hiểu về Công ty nơi máy được sử dụng.Tìm hiểu kết cấu chung, hoạt 

động của máy.Tính toán các thông số chính về máy.Lập quy trình công 

nghệ sửa chữa, chế tạo một chi tiết của máy.Tìm hiểu hệ thống thủy lực 

trên máy 

799 Nghiên cứu, tính toán thiết kế, 

kiểm tra hệ thống cung cấp khí 

nén cố định công ty than 

MạoKhê 

Hoàng Đại Lâm Vũ Nam Ngạn 

Chương 1:giới thiệu chung về công ty than mạo khê. Chương 2: tính toán 

lựa chọn thiết bị cung cấp khí nén. Chương 3: tính toán thiết kế máy nén 

khí 4l – 20/8. Chương 4: công nghệ sửa chữa piston máy nén khí 4l-20/8 

800 Nghiên cứu máy gạt 

CAPTERPILLAR D8R Phạm Văn Mạnh Phạm Văn Tiến 

Tìm hiểu về Công ty nơi máy được sử dụng.Tìm hiểu kết cấu chung, hoạt 

động của máy.Tính toán các thông số chính về máy.Tìm hiểu hệ thống 

thủy lực trên máy 

801 Nghiên cứu, tính toán kiểm tra 

mạch chính trong hệ thống 

thuỷ lực Máy Xúc PC 750-6 

tại Công Ty CP Xi Măng Bút 

Sơn 

Phạm Ngọc Quang Nguyễn Đức Sướng 

Nội dung đề tài: Nghiên cứu cấu trúc, nguyên lý làm việc của hệ thống 

thủy lực chung của máy xúc thủy lực PC 750-6, các mạch thủy lực điều 

khiển các cơ cấu chấp hành trên máy xúc. Tìm hiểu cấu tạo của các bộ 

phận chính của máy xúc, tính toán kiểm tra mạch thủy lực chính trên máy 

để khẳng định điều kiện làm việc của máy bơm cấp dầu, xy lanh công tác. 

Trên cơ sở đó biết lựa chọn, sửa chữa phục hồi chi tiết thay thế khi sửa 

chữa. 

802 Nghiên cứu tính toán mạch 

thủy lực của bộ phận công tác 

trong máy xúc tải kawasaki 

80ziv-2 phục vụ cho mỏ than 

mông dương 

Vũ Xuân Bắc Vũ Ngọc Trà 

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mạnh thủy lực trên máy xúc tải 

Kawasaki 80ziv-2. Tính chọn các phần tử thủy lực cơ bản của mạch. Tính 

toán lưu lượng, áp suất yêu cầu, tổn thất đường dẫn và các yêu cầu cơ bản 

khác của mạch thủy lực bộ phận công tác trên máy xúc tải Kawasaki 

80ziv-2. 

803 Nghiên cứu máy xúc tải 

kawasaki 70ZIV-2 Công ty Cổ 

phần Than Mông Dương- 

Vinacomin 

Nguyễn Ngọc Nam Phạm Văn Tiến 

Tìm hiểu về Công ty nơi máy được sử dụng.Tìm hiểu kết cấu chung, hoạt 

động của máy.Tính toán các thông số chính về máy.Lập quy trình công 

nghệ sửa chữa, chế tạo một chi tiết của máy.Tìm hiểu hệ thống thủy lực 

trên máy 

804 Tính toán, thiết kế hệ thống 

trạm bơm thoát nước từ moong 

Đông Thắng Lợi mức -228 

lênh ố trung gian -98 của mỏ 

than công ty CP than CọcSáu – 

Vinacomin 

Lê Trần Quang Minh Vũ Ngọc Trà 

Tính toán lưu lượng yêu cầu thoát nước của mỏ, tính toán tổn thất mạng 

dẫn trạm bơm. Thiết kế cơ bản máy bơm cho trạm bơm thoát nước moong 

Đông Thắng Lợi - Công ty CP than Cọc Sáu. Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công chế tạo chi tiết trục của máy bơm. 

805 Nghiên Cứu Máy Khấu Than 

MG200 – W1 
Vũ Văn Toàn Phạm Văn Tiến 

Tìm hiểu về Công ty nơi máy được sử dụng.Tìm hiểu kết cấu chung, hoạt 

động của máy.Tính toán các thông số chính về máy.Tìm hiểu hệ thống 

thủy lực trên máy.Lập quy trình công nghệ sửa chữa, chế tạo một chi tiết 

của máy 

806 Tính toán, kiểm tra băng tải Nguyễn Văn Tiếp Trần Viết Linh Tìm hiểu về hệ thống băng tải vận chuyển than nguyên khai tại công ty cổ 



B650 vận chuyển than nguyên 

khai tại công trường kiến thiết 

cơ bản 4 thuộc công ty cổ phần 

than hà lầm 

phần than Hà Lầm,Tính toán kiểm tra một số thông số chinh của tuyến 

băng B650 

807 Ứng dụng công nghệ 

CAD/CAM/CNC trong gia 

công chi tiết JIG và JP 

TNGA2 của máy nhúng thiếc Nguyễn Huy Hải Nguyễn Văn Xô 

Nội dung của đồ án nghiên cứu về công nghệ 

CAD/CAM/CNC với các nội dung chủ yếu như sau: CHƯƠNG 1: GIỚI 

THIỆU VỀ PMTT GROUP 

CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ CNC.CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ CNC 

TRONG LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CNC ĐỂ GIA CÔNG CHI 

TIẾT JIG VÀ JP TNGA2 CỦA MÁY NHÚNG THIẾC 

808 Nghiên cứu máy xúc ЭКГ-8И. 

Nguyễn Văn Cương Đoàn Văn Giáp 

Giới thiệu về công ty CP Than Cao Sơn. Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý 

làm việc của máy và các cụm bộ phận chính của máy xúc. Tính lực cản 

đào xúc, lực nâng gầu, công suất nâng và đẩy gầu. Tính toán cơ cấu quay 

thân máy, cặp bánh răng hở của cơ cấu quay. Lập quy trình công nghệ sửa 

chữa trục con lăn vành quay của máy. 

809 Tính toán kiểm tra điều kiện 

làm việc của ô tô MA3 - 540A 

của công ty cổ phần chế tạo 

máy - Vinacomin 

Phạm Ngọc Cương Nguyễn Văn Kháng 
Tìm hiểu cấu tạo của ô tô MA3-540A; Tính toán kiểm tra các các thông số 

làm việc của nó; lập quy trình công nghệ gia công chế tạo bánh răng  

810 Nghiên cứu, tính toán thiết kế 

mái chắn gương và xi lanh cột 

chống của gian chống tự hành 

GC 1800/16/24 dùng trong 

khai thác công ty than Khe 

Chàm 

Phùng Văn Đức Đinh Văn Chiến 

Chương 1: Giới thiệu về công ty Than Khe chàm. 

Chương 2: Giới thiệu về giàn chống tự hành GC 1800/16/24.Chương 3: 

Tính toán chung.Chương 4: Bảo dưỡng sửa chữa xy lanh cột chống giàn 

chống GC 1800/16/24. 

811 Ứng dụng công nghệ 

CAD/CAM/CNC trong gia 

công chi tiết PYC của máy mài 

tự động - MA 
Phạm Văn Cường Nguyễn Văn Xô 

Nội dung của đồ án nghiên cứu về công nghệ CAD/CAM/CNC với các 

nội dung chủ yếu như sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ PMTT GROUP 

.CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ CNC.CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ CNC 

TRONG LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CNC ĐỂ GIA CÔNG CHI 

TIẾT PYC của máy mài tự động 

812 Nghiên cứu máy khoan xoay 

cầu DML/LP của công ty cổ 

phần than Cao Sơn- 

Vinacomin 

Nguyên Đăng Nguyên Đoàn Văn Giáp 

Giới thiệu về công ty CP Than Cao Sơn. Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý 

làm việc của máy và các bộ phận chính của máy khoan xoay cầu 

DML/LP. Tính lực đẩy chiều trục, lực cản quay và công suất quay dụng 

cụ khoan. Tính toán cơ cấu đẩy dụng cụ khoan. Lập quy trình công nghệ 

sửa chữa xy lanh đẩy choòng khoan 

813 Nghiên cứu máy khấu Than 

MG200 – W1sử dụng ở công 
Đỗ Hữu Mạnh Hiếu  Đinh Văn Chiến 

Chương 1.Tổng quan chung về công ty Than Khe Chàm. Chương 2 Giới 

thiệu chung về Máy khấu than MG200-W1.Chuwowng3 Tính toán chung. 



ty than Khe chàm Chương 4: Quy trình công nghệ sửa chữa then hoa 

814 Tính toán kiểm tra băng tải 

B800 vận chuyển than nguyên 

khai thuộc công ty cổ phần 

than HàLầm - VINACOMIN 

Đoàn Văn Tưởng Trần Viết Linh 

Tìm hiểu về hệ thống băng tải vận chuyển than nguyên khai tại công ty cổ 

phần than Hà Lầm,Tính toán kiểm tra một số thông số chinh của tuyến 

băng B800 

815 Tính toán kiểm tra băng tải 

gầu ЛM-320M trong phân 

xưởng đúc công ty chế tạo 

máy vinacomin 

Phạm Viết Thái Nguyễn Văn Kháng 

Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của băng tải gàu ЛM-320M; xác 

định các các thông số làm việc và thông số kết cấucủa nó; lập quy trình 

công nghệ gia công chế tạo trục tang dẫn động  

816 Nghiên cứu máy xúc ЭКГ 10 

sử dụng tại công ty cổ phần 

than Cao Sơn-Vinacomin Hoàng Văn Sơn Đoàn Văn Giáp 

Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý làm việc của máy và các cụm bộ phận 

chính của máy xúc ЭКГ 10. Tính lực cản đào xúc, công suất dẫn động bộ 

phận nâng, bộ phận đẩy gầu. Tính toán cơ cấu nâng gầu. Giới thiệu quy 

trình bảo dưỡng và sửa chữa máy. Lập quy trình công nghệ sửa chữa ắc 

quang treo gầu của máy. 

817 Ứng dụng công nghệ 

cad/cam/cnc trong gia công chi 

tiết ke chịu lực 90° 

Trần Trường Giang Nguyễn Văn Xô 

Nội dung của đồ án nghiên cứu về công nghệ CAD/CAM/CNC với các 

nội dung chủ yếu như sau:  

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ PMTT GROUP  

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CNC 

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ CNC TRONG LẬP TRÌNH GIA CÔNG 

CHI TIẾT 

CHƯƠNG 4 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CNC TRONG GIA CÔNG CHI 

TIẾT KE CHỊU LỰC 90 

818 Tính toán kiểm tra máng cào 

SGB 420/22 vận chuyển than 

nguyên khai thuộc Công Ty 

CổPhần Than HàLầm - 

VINACOMIN 

Vũ Văn Huy Trần Viết Linh 

Đề tài nêu Tổng quan về công ty than Hà Lầm; Tìm hiểu và Tính toán các 

thông số làm việc của máng cào   SGB 420/22 vận chuyển than nguyên 

khai và đưa ra  Quy trình công nghệ gia công chi tiết bạc đỡ của trục ra 

hộp giảm tốc 

819 Nghiên cứu máy xúc tải volvo 

L90C 

Đỗ Tiến Tùng Đoàn Văn Giáp 

Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý làm việc của máy và các cụm bộ phận 

chính của máy xúc tải Volvo L90C. Tính lực cản đẩy gầu, kiểm tra lực 

đẩy theo điều kiện bám dính của máy, tính lực nâng gầu. Tính toán các xy 

lanh thủy lực bộ phận công tác của máy. Nghiệm bền tay gầu máy xúc tải. 

Lập quy trình công nghệ sửa chữa xy lanh nghiêng gầu của máy xúc tải. 

820 Ứng dụng công nghệ 

CAD/CAM/CNC trong gia 

công bộ chi tiết MSL JIG 

Nguyễn Đức Đông Nguyễn Văn Xô 

Nội dung của đồ án nghiên cứu về công nghệ CAD/CAM/CNC với các 

nội dung chủ yếu như sau: 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH 

XÁC PMTT 

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ CNC  

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ CNC TRONG LẬP TRÌNH GIA CÔNG 

CHI TIẾT 



CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CNC ĐỂ GIA 

CÔNG BỘ CHI TIẾT MSLJIG 

821 Tính toán thiết kế cầu trục dầm 

đôi 10 tấn Phan Văn Thuân Trần Viết Linh 

Tổng quan tình hình cơ giới hóa Viện cơ khí năng lượng và mỏ - 

Vinacomin; Tính toán thông số kỹ thuật cổng trục và đưa ra Quy trình 

công nghệ gia công dầm chính 

822 Nghiên cứu máy xúc thủy lực 

Hitachi ZX670LCH-3F dùng ở 

công ty cổ phần than Cao 

SơnVinacomin 
Vũ Văn Tùng Đoàn Văn Giáp 

Giới thiệu về công ty CP Than Cao Sơn. Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý 

làm việc của máy và các cụm bộ phận chính của máy xúc Hitachi 

ZX670LCH-3F. Tính lực cản đào xúc, lực đẩy của các xy lanh nâng cần, 

xy lanh tay gầu và xy lanh gầu. Tính toán xy lanh tay gầu. Tính ổn định 

máy xúc khi làm việc trên mặt phẳng ngang và mặt phẳng nghiêng. Lập 

quy trình công nghệ sửa chữa xy lanh tay gầu của máy. 

823 Ứng dụng công nghệ 

cad/cam/cnc trong gia công chi 

tiết gối băng tải 

Đỗ VănThuận Nguyễn Văn Xô 

Nội dung của đồ án nghiên cứu về công nghệ 

CAD/CAM/CNC với các nội dung chủ yếu như sau:  CHƯƠNG 1: GIỚI 

THIỆU VỀ PMTT GROUP 

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ CNC  

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ CNC TRONG GIA CÔNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CNC TRONG GIA CÔNG 

CHI TIẾT GỐI BĂNG TẢI 

824 Nghiên cứu máy xúc lật thông 

ZCY-60 ở công ty cổ phần 

than Mông dương Dương Đức Trương Đoàn Văn Giáp 

Giới thiệu về công ty CP Than Mông Dương. Nghiên cứu kết cấu, nguyên 

lý làm việc của máy và các cụm bộ phận chính của máy xúc lật hông 

ZCY-60. Tính lực cản đào xúc, lực nâng gầu, tính các xy lanh dẫn động 

cho bộ phận công tác của máy. Lập quy trình công nghệ sửa chữa xy lanh 

gầu máy xúc lật hông ZCY-60. 

825 Tính toán kiểm tra hệ thống 

truyền động thủy lực nâng hạ 

của xe CAT 773E thuộc ctcp 

than Cao Sơn- VINACOMIN 

Phùng Đình Phương Trần Viết Linh 

Đề tài Giới thiệu chung về xe CAT 773E, từ đó đi .Tính toán hệ thống 

truyền động thủy lực nâng hạ của xe CAT 773E và đưa ra Quy trình công 

nghệ gia công bạc dẫn hướng cần piston 

826 Tính toán kiểm tra băng tải T1 

công trường băn tải công ty cổ 

phần than Dương Huy 
Đào Đình Thăng Nguyễn Văn Xô 

Chương 1: Giới thiệu công ty than Dương Huy Chương 2: Tính toán băng 

tải T1 Chương 3: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục tang 

dẫn động băng tải .Chương 4: Tính toán và thiết kế đồ gá gia công rãnh 

then.Chương 5: Tính toán kinh tế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết 

827 Nghiên cứu, tính toán kiểm tra 

hệ thống truyền động thủy lực 
Phạm Đình Hải Vũ Nam Ngạn 

Chương1:Giới thiệu về Công ty TNHH MTV than Khe Chàm. Chương 2:  

Hệ thống TĐTL máy gạt Huanghe  ty - 220 .Chương 3:Tính toán cơ bản 

mạch thủy lực chính của máy gạt Huanghe  ty – 220. Chương 4:Công 

nghệ chế tạo máy . 

828 Nghiên cứu máy xúc EKG - 8I 

dùng ở công ty cổ phần than 

cao sơn - vi nacomin 
Vũ Mạnh Tuấn Đoàn Văn Giáp 

Giới thiệu về công ty CP Than Cao Sơn. Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý 

làm việc của máy và các cụm bộ phận chính của máy xúc ЭКГ-8И. Tính 

lực cản đào xúc, công suất dẫn động bộ phận nâng và bộ phận đẩy gầu. 

Tính ổn định máy xúc. Tính toán cơ cấu nâng gầu, tính trục tang và phanh 



cơ cấu nâng gầu. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nâng gầu. Lập quy 

trình công nghệ sửa chữa trục tang cuốn cáp nâng gầu của máy. 

829 Nghiên cứu máy xúc thủy lực 

PC750-6 sử dụng tại công ty 

than Cao sơn 
Nguyễn Minh Tuấn Phạm Văn Tiến 

Chương 1: Giới thiệu về công ty Than Cao Sơn.Chương 2: Giới thiệu 

chung về máy xúc Komatsu PC750-6.Chương 3: Tính toán chung về máy 

xúc thủy lực Komatsu PC750-6.Chương 4: Công nghệ chế tạo đầu nối xy 

lanh thủy lực. Chương 5: Hệ thống thủy lực trên máy xúc PC750-5.  

830 Nghiên cứu, tính toán cột 

chống thủy lực đơn cấp dịch 

ngoài được sử dụng tại Công 

ty than Quang Hanh 

Nguyễn Hữu Hùng Vũ Ngọc Trà 

Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cột chống thủy lực đơn cấp 

dịch ngoài sử dụng tại Công ty than Quang Hanh. Tính toán áp lực nóc lò 

đặt lên cột từ đó tính áp suất yêu cầu đối với cột chống. Cấu tạo của máy 

cấp dịch nhũ hóa và sơ đồ nguyên lý hoạt động của trạm cấp dịch. Quy 

trình công nghệ sửa chữa xylanh cột chống thủy lực.  

831 Tính toán và kiểm nghiệm hệ 

thống phanh trên xeHD325-7R 

hoạt động trên khai trường 

thuộc công ty cổ phần Tây 

Nam Đá Mài 

Nguyễn Quang Tuấn Trần Viết Linh 

Giới thiệu chung về Công Ty cổ phần than Tây Nam Đá 

Mài- Vinacomin; tìm hiểu và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên  

xe HD325- 7R; đông thời đưa ra  Quy trình công nghệ gia công bánh răng 

hành tinh của cơ cấu truyền động cuối 

832 Nghiên cứu, thiết kế bơm ly 

tâm hệ thống làm mát động cơ 

trên xeCAT77D Nguyễn Văn Hợi Nguyễn Thế Hoàng 

Trong vai trò là kỹ thuật viên sửa chữa ô tô mỏ, tá giả lựa chọn đề tài 

nghiên cứu thiết kế hệ thống làm mát động cơ xe Cat 77D nhằm mục đích 

tìm hiểu sâu hơn về động cơ ô tô, phục vụ trong công việc. Trên cơ sở tính 

toán nhiệt động lực học tác giả tiến hành tính toán lưu lượng nước làm 

mát để từ đó lựa chọn bơm. 

833 Nghiên cứu, thiết kế bơm nước 

cho hệ thống làm mát động cơ 

trên xe Volvo D12CAAE2 Nguyễn Mai Quốc Tứ Nguyễn Thế Hoàng 

Tham khảo đặc tính làm việc của bơm đối với hệ thống làm mát trên động 

cơ và mô hình máy bơm ly tâm, tác giả tiến hành thiết kế máy bơm ly tâm 

của hệ thống làm mát trên động cơ xe Volvo. Bên cạnh đó, đề tài đề cập 

đến các hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát trên động cơ ô 

tô 

834 Tính toán, thiết kế trạm bơm 

thoát nước phục vụ tại Công ty 

Cổ phần than Cao Sơn -

Vinacomin 

Đào Trung Kiên Vũ Ngọc Trà 

Tính toán lưu lượng yêu cầu thoát nước của mỏ, tính toán tổn thất mạng 

dẫn trạm bơm. Thiết kế cơ bản máy bơm cho trạm bơm thoát nước mỏ 

than Cao Sơn. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chế tạo chi tiết trục 

của máy bơm. 

835 Thiết kế HT Điều khiển cụm 

băng tải phân xưởng Kho Bến 

2 

Nguyễn Đình An Phạm Thị Thanh Loan 
Tìm hiểu hệ thống phân xưởng kho bến II, lựa chọn thiết bị, thiết kế hệ 

thống điều khiển tự động cụm băng tải 8-13 

836 Nghiên cứu, Xây dựng giải 

pháp nhà thông minh trên cơ 

sở hệ thống KNX/EIB và thiết 

bị điều khiển của LOXONE 

Vũ Quang Hưng Phạm Thị Thanh Loan 
Thiết bị điều khiển của LOXONE; Nghiên cứu, Xây dựng giải pháp nhà 

thông minh trên cơ sở hệ thống KNX/EIB  

837 Ứng dụng PLC S7-1200 để tự 

động hóa hệ thống băng 
Phạm Thành Đạt Phạm Thị Thanh Loan 

Tổng quan về công ty; tự động hóa hệ thống băng chuyền vận chuyển 

nguyên liệu bằng PLC S7-1200 



chuyền vận chuyển nguyên 

liệu 

838 ĐKTĐ dây chuyền sản xuất 

bánh pháp 
Đinh Bảo Đức  Phạm Thị Thanh Loan ĐKTĐ dây chuyền sản xuất bánh pháp 

839 Ứng dụng PLCS7-300 để ĐK 

băng tải trong phân xưởng kho 

bến 2 của cty tuyển than Cửa 

Ông TKV 

Nguyễn Văn Hiệp Phạm Thị Thanh Loan 

Tổng quan về công ty;hệ thống băng tải than trong phân xưởng kho bến 2; 

lựa chọn thiết bị cho hệ thống; chương trình điều khiển hệ thống và thiết 

kế giám sát 

840 Thiết kế mô phỏng hoạt động 

của động cơ máy tiện CNC 

trên PROTEUS 

Phạm Công Tuấn  Thái Hải Âu Thiết kế mô phỏng hoạt động của động cơ máy tiện CNC trên PROTEUS 

841 Tìm hiểu lập trình mô phỏng 

máy tiện CNC bằng phần mềm 

Proteus 
Phạm Như Thùy  Thái Hải Âu 

Giới thiệu về công ty TNHH máy và thiết bị Bách Khoa; máy tiện CNC 

Oi-TD của hãng FANUC; giới thiệu về phần mềm mô phỏng sản phẩm; 

ĐK đài gá dao, 2 trục x, z và ĐK tốc độ động cơ trục chính qua kết nối 

biến tần 

842 Thiết kế Mô phỏng động cơ và 

quy trình gia công máy tiện 

CNC 

Vũ Văn Lâm Thái Hải Âu Thiết kế Mô phỏng động cơ và quy trình gia công máy tiện CNC 

843 Tìm hiểu và xây dựng mô hình 

hệ thống máy tiện CNC 
Trần Quang Đạt Thái Hải Âu Tìm hiểu và xây dựng mô hình hệ thống máy tiện CNC 

844 Tìm hiểu và xây dựng mô hình 

hệ thống máy tiện CNC 
Nguyễn Văn Hoàng Hưng Thái Hải Âu Tìm hiểu và xây dựng mô hình hệ thống máy tiện CNC 

845 Tìm hiểu, lập trình và mô 

phỏng máy tiện CNC FANUC 

Oi-TD 

Tạ Ngọc Anh Thái Hải Âu Tìm hiểu, lập trình và mô phỏng máy tiện CNC FANUC Oi-TD 

846 Hệ thống cung cấp nước cho 

khu chung cư CT1A Đông 

Anh 

Phạm Quang Thức  Đặng Văn Chí 
tìm hiểu hệ thống, lựa chọn thiết bị, viết chương trình điều khiển bằng s7-

1200, giám sát trên Win CC 

847 Tự động ĐKHT băng tải cấp 

than từ kho than Cửa Ông và 

máy nghiền Cty cổ phần nhiệt 

điện Cẩm Phả -TKV 

Nguyễn Trọng Thạch Đặng Văn Chí 

Lựa chọn thiết bị, chương trình điều khiển và giám sát HT băng tải cấp 

than từ kho than Cửa Ông và máy nghiền Cty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả 

-TKV 

848 ĐKTĐ quá trình công nghệ 

máy rửa chai-cty Bia 

HABECO 

Phương Tuấn Anh Đặng Văn Chí 

Tìm hiểu, lựa chọn thiết bị, thiết kế mạch điện, giao diện và viết chương 

trình điều khiển tự động quá trình công nghệ máy rửa chai- công ty bia 

Habeco 

849 Điều khiển ổn định mức qua 

việc điều khiển độ mở van tiết 

lưu mô hình điều khiển quá 

trình -PTN Khoa Cơ - Điện 

Đỗ Việt Anh Đào Hiếu 

Tổng quan, xây dựng mô hình toán học đối tượng, ứng dụng bộ điều khiển 

PID và win CC điều khiển ổn định mức nước mô hình hệ bồn đơn bằng 

PLC S7-1200 



850 Tìm hiểu về hệ thống quan trắc 

khí mỏ Vũ Mạnh Cường  Đào Hiếu Tìm hiểu về hệ thống quan trắc khí mỏ 

851 ĐK ổn định mức qua việc ĐK 

tốc độ bơm trên mô hình ĐK 

quá trình PTN - Khoa Cơ - 

Điện 

Phạm Lê Công  Đào Hiếu 
Giới thiệu, xây dựng mô hình và nhận dạng đối tượng, ứng dụng PLC S7-

1200 và Win CC để điều khiển ổn định mức mô hình điều khiển quá trình 

852 TĐH tuyến băng cát khứ hồi, 

dây chuyền đúc TĐ 

DISAMATICH 

Nguyễn Văn Hợp Đào Hiếu 
Tổng quan; giới thiệu dây chuyền đúc tự động Disamatich; lựa chọn thiết 

bị; thiết kế hệ thống ĐK 

853 Giám sát ĐK hệ thống tưới 

nước qua mạng INTERNET 
Hồ Cảnh Cường  Nguyễn Đức Khoát 

Giới thiệu về nấm, kĩ thuật chăm sóc và ứng dụng của internet of things 

vào hệ thống tưới tiêu; thiết kế hệ thống tưới tiêu 

854 XD hệ thống ĐK sử dụng S7-

400 và ngôn ngữ lập trình 

GRAFCET cho hệ thống băng 

tải công ty than Hà Lầm 

Hà Đức Hưng Nguyễn Đức Khoát 
Giới thiệu về hệ thống sàng tuyển than Công ty Cổ phần than Hà Lầm, 

xây dựng hệ thống điều khiển dùng S7-400 và ngôn ngữ lập trình Grafcet 

855 TKHT ĐK hệ thống lọc bụi 

cho nhà máy xi măng Xuân 

Thành 

Đặng Văn Thuận Nguyễn Đức Khoát TKHT ĐK hệ thống lọc bụi cho nhà máy xi măng Xuân Thành 

856 ĐK và giám sát HT trộn 

nguyên liệu máy nghiền bi cty 

LICOGI Đông Anh 

Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Đức Khoát 

Tổng quan về công ty;hệ thống sx bi đạn nghiền xưởng đúc; tìm hiểu và 

mô phỏng hệ thống trộn nguyên liệu bằng PLC S7-1200, giám sát trên 

Win CC 

857 HT cân định lượng cát, đất sét, 

bột than để làm khuôn sản xuất 

bi đạn nghiền công ty cổ phần 

cơ khí Đông Anh 

Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Đức Khoát 
Giới thiệu hệ thống sản xuất bi đạn nghiền xưởng đúc, xây dựng HT cân 

định lượng cát, đất sét, bột than để làm khuôn sản xuất bi đạn nghiền 

858 Ứng dụng công nghệ RFID 

kiểm soát ra vào lớp học 
Nguyễn Tiến Anh Nguyễn Đức Khoát 

Công nghệ RFID và những ư/d của nó trong thực tiễn; Ứng dụng công 

nghệ RFID kiểm soát ra vào lớp học 

859 HT Nhận dạng và điểm danh 

SV tự động sử dụng RFID 
Hồ Trọng Thịnh Nguyễn Đức Khoát 

Giới thiệu công nghệ RFID, thiết kế hệ thống nhận dạng và điểm danh 

bằng RFID 

860 Hệ thống nhận dạng và điểm 

danh SV TĐ sử dụng RFID 
Vương Hải Nam Nguyễn Đức Khoát 

Công nghệ RFID và cơ sở lý thuyết; thiết kế hệ thống; Hệ thống điều 

khiển 

861 Xây dựng mô hình bãi đỗ xe tự 

động 
Nguyễn Văn Vượng  Khổng Cao Phong Thiết kế, xây dựng mô hình bãi đỗ xe tự động 

862 ĐK hệ thống sản xuất Javen 

Mai Ngọc Linh Uông Quang Tuyến 

Giới thiệu về công ty TNHH Thiết bị công nghiệp chuyên ngành; các thiết 

bị của hệ thống sản xuất nước Javen và giải pháp điều khiển; lựa chọn 

thiết bị; thiết kế thuật toán và chương trình ĐK cho hệ thống; giao diện 

ĐK giám sát Win CC 

863 TKHT tự động ĐK lọc ép 

quặng 
Trương Đức Đại Uông Quang Tuyến 

Giới thiệu về công nghệ sx quặng apatit, công nghệ lọc ép và các thiết bị 

trong dây chuyền, thiết kế hệ thống điều khiển; chương trình ĐK và mô 



phỏng 

864 Xây dựng MH Phân loại SP 

theo mã vạch 
Nguyễn Văn Kiên Phan Minh Tạo 

Tổng quan về phân loại sp; cơ sở nghiên cứu; xây dựng mô hình phân loại 

sp sử dụng mã vạch 

865 Tự động hóa trạm quạt gió 

chính công ty CP than Vàng 

Danh Vinacomin 

Phạm Xuân Thành Phan Minh Tạo 
Tổng quan về hệ thống thông gió chính; trạm quạt thông gió chính 2K56-

NO24 mức +136 khu Vàng Danh; đề xuất cải tạo hệ thống TĐH trạm quạt 

866 Thiết kế bộ ĐK hệ thống cân 

băng định lượng nhà máy xi 

măng Thăng Long 

Nguyễn Cao Thủy Đặng Văn Chí 
Tổng quan về nhà máy; hệ thống cân băng định lượng; tính chọn thiết bị 

cho hệ thống; thiết kế hệ thống điều khiển 

867 Hệ thống xử lý nước thải nhà 

máy giấy Phương Đông Lưu Đình Hùng Uông Quang Tuyến 

Giới thiệu, tình hình sản xuất; các phương pháp xử lý nước thải; đề xuất 

phương án xử lý; tính toán thiết kế và chọn thiết bị; viết chương trình ĐK 

và giám sát 

868 Ứng dụng bộ ĐK PLC S7-300 

để TĐH HT băng tải cấp than 

từ kho than xuống máy nghiền 

than công ty Cổ phần nhiệt 

điện Cẩm Phả TKV 

Ngô Huy Hà Đào Hiếu 
Tổng quan về công ty; giới thiệu quy trình cấp than; lựa chọn thiết bị; 

TĐH HT băng tải cấp than 

869 Thiết kế mô hình robot phân 

loại sản phẩm 
Nguyễn Trọng Bình Thái Hải Âu 

Tổng quan về robot công nghiệp, lựa chọn mô hình cánh tay máy, xây 

dựng mô hình 

870 Ứng dụng PLC S7-300 điều 

khiển hệ thống sản xuất bi đạn 

nghiền 

Lê Văn Hòa Phan Minh Tạo 

Tổng quan về cty cơ khí Đông Anh Licogi; giới thiệu phân xưởng đúc; 

xây dựng HT TĐH sx bi đạn nghiền; thiết kế thuật toán ĐKHT; thuật toán 

và chương trình ĐK 

871 Thiết kế HT ĐKTĐ Máy đóng 

bao Ngô Minh Thắng Phan Minh Tạo 

Giới thiệu về công nghệ sx xi măng công ty xi măng Thăng Long; giới 

thiệu HT máy đóng bao; Thiết kế HTĐK TĐ máy đóng bao; chương trình 

ĐK và mô phỏng 

872 Ứng dụng PLC S7-1200 đề 

ĐK HT nung và cắt phôi nhôm 

trong dây chuyền sản xuất 

nhôm định hình 

Nguyễn Đình Nam Nguyễn Chí Tình 
Tổng quan về nhà máy; công nghệ sx phân đoạn nung và cắt nhôm; ứng 

dụng S7-1200 và WinCC để tự động hóa HT 

873 Điều khiển HT cầu xúc đá vôi 

dây chuyền 2 công ty xi măng 

VICEM Hoàng Thạch 

Trần Đức Anh Phạm Minh Hải 
Tổng quan về công ty và công nghệ sx xi măng; HT cầu xúc đá vôi; Các 

thiết bị trong HT; TĐH hệ thống 

874 Thiết kế HT ĐK tự động cho 

hệ thống lọc bụi tĩnh điện công 

ty xi măng Xuân Thành 

Cao Đức Chính Phạm Thị Thanh Loan 
Tổng quan về công ty; hệ thống lọc bụi tĩnh điện; ĐK TĐHT lọc bụi tĩnh 

điện 

875 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

mô hình hệ thống chiết rót và 

đóng nắp chai nước tự động, 

điều khiển bằng PLC S7-1200 

Đặng Ngọc Cường Uông Quang Tuyến 
Tổng quan về dây chuyền công nghệ chiết rót đóng nắp chai, thiết kế 

mạch và chế tạo mô hình hệ thống bằng PLC S7-1200 



876 Ứng dụng S7-1200 để TĐH 

HT tôi bi đạn nghiền 
Lê Trọng Hòa Nguyễn Chí Tình 

Tổng quan về công ty cổ phần cơ khí Đông Anh; TĐH HT tôi bi bằng S7-

1200; thiết kế HT ĐKTĐ và mô hình giám sát 

877 Thiết kế HT ĐK PLC S7-300 

cho hệ thống tôi bị đạn nghiền 
Nguyễn Thanh Sơn Khổng Cao Phong 

Tổng quan về công ty; hệ thống sản xuất bi đạn nghiền; hệ thống ĐK lò 

tôi bi đạn nghiền; xây dựng chương trình điều khiển cho hệ thống 

878 Xây dựng hệ thống ĐK máy 

trộn hành tinh nhà máy gạch 

MIKADO 

Nguyễn Văn Việt Phạm Minh Hải 
Giới thiệu; tổng quan về máy trộn hành tinh; chọn thiết bị; xây dựng 

chương trình ĐK 

879 Thiết kế HT xử lý nước sinh 

hoạt cho tòa nhà cao tầng Nguyễn Xuân Anh Đào Hiếu 

Tổng quan về chung cư Phú Sơn và công nghệ xử lý nước thải tòa nhà; 

trang bị điện và tự động hóa, thiết kế điều khiển và lập trình, thiết kế giao 

diện Win CC 

880 MH Phân loại SP theo mã 

vạch 
Hoàng Văn Lĩnh Thái Hải Âu 

Tổng quan; nội dung và phương pháp nghiên cứu; xây dựng mô hình phân 

loại sp sử dụng mã vạch 

881 Xây dựng hệ thống mô hình 

nhà thông minh có dây chuẩn 

KNX 

Trần Công Thành Khổng Cao Phong 

Giới thiệu về công ty TNHH ứng dụng giải pháp công nghệ; sơ lược về hệ 

thống nhà thông minh; hệ thống nhà thông minh có dây KNX; thiết kế, 

xây dựng hệ thống nhà thông minh có dây chuẩn KNX 

882 Thiết kế TĐH băng tải cấp 

than xuống tàu tại kho bến 2 

công ty tuyển than Cửa Ông 

Vũ Quốc Cường Phạm Minh Hải 
Giới thiệu công ty; Quy trình công nghệ phân xưởng kho bến 2; TĐH HT 

băng tải cấp than xuống tàu; ĐK hệ thống 

883 Thiết kế bộ thu thập dữ liệu 

dataloger độ chính xác cao, sử 

dụng ADC 32 bit 

Đỗ Trung Kiên Uông Quang Tuyến 
Giới thiệu hệ thống mạch dataloger, thiết kế bộ thu thập dữ liệu dataloger 

độ chính xác cao, sử dụng ADC 32 bit 

884 Điều khiển HT cấp nước sinh 

hoạt cho khu đô thị 
Nguyễn Văn Tuyến Uông Quang Tuyến 

Tìm hiểu cấu trúc tổng quan khu đô thị; tìm hiểu HT cấp nước cho khu đô 

thị; TĐH cấp nước khu tòa nhà bằng S7-1200 

885 Tìm hiểu và xây dựng mô hình 

hệ thống máy tiện CNC 
Phạm Như Thùy Thái Hải Âu Tìm hiểu và xây dựng mô hình hệ thống máy tiện CNC 

886 Ứng dụng PLC s7-1200 và 

biến tần để ĐK ổn định mức 

trên mô hình bơm thoát nước 

mỏ trong PTN 

Bùi Long An Nguyễn Thế Lực 
Tổng quan; tìm hiểu mô hình hệ thống thoát nước mỏ PTN; dùng S7-1200 

và Win CC để ĐK mức nước mô hình hệ thống bơm thoát nước mỏ 

887 Ứng dụng PLC S7-1200 tự 

động hóa hệ thống sản xuất bi 

đạn nghiền 

Đinh Văn Hiện Nguyễn Chí Tình 

Giới thiệu về công ty cơ khí Đông Anh Licogi; Giới thiệu hệ thống sản 

xuất bi đạn nghiền xưởng đúc I; Xây dựng HT tự động hóa sản xuất bi đạn 

nghiền; Thiết kế thuật toán và chương trình ĐK cho HT 

888 Ứng dụng PLC S7-1200 

ĐKTĐ tuyến băng tải mức +45 

công ty Đông Bắc 

Phan Văn Trung Nguyễn Chí Tình 
Giới thiệu công nghệ vận tải trong mỏ; giới thiệu thiết bị chính trong HT; 

Xây dựng chương trình ĐK tuyến băng bằng S7-1200; giám sát WinCC 

889 Thiết kế HT bãi đỗ xe tự động 

Lê Hoàng Long Khổng Cao Phong 

Tổng quan về bãi đỗ xe tự động; Các công nghệ bãi đỗ xe tự động tiêu 

biểu; xây dựng mô hình bãi đỗ xe tự động; thiết kế chương trình điều 

khiển 

890 Thiết kế ĐKTĐ cho HT băng Đào Đức Sơn Phạm Thị Thanh Loan Tổng quan về công ty; hệ thống băng tải than; lựa chọn thiết bị cho hệ 



tải phân xưởng kho bến 2, 

công ty tuyển than Cửa Ông 

TKV 

thống; thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát cho hệ thống băng tải bật 

tắt theo thứ tự 

891 Thiết kế và thi công mô hình 

bãi đỗ xe thông minh ( phần 

chuyên đề: Nhận dạng và quản 

lý thu phí) 

Nguyễn Thị Phương Uông Quang Tuyến 

Tổng quan về bãi đỗ xe tự động; phân tích nhiệm vụ của đề tài và đề xuất 

phương án thực hiện; thiết kế mô hình bãi đỗ xe thông minh; tìm hiểu về 

nhận dạng biển số; thiết kế HT báo chỗ trống và dẫn hướng; xây dựng 

chương trình nhận dạng và hệ thống quản lý thu phí 

892 Thiết kế mô phỏng mạch điều 

khiển và viết chương trình điều 

khiển hai trục máy tiện CNC 

Phạm Công Tuấn Thái Hải Âu 

Tìm hiểu máy tiện CNC, lập trình mô phỏng hoạt động của động cơ máy 

tiện CNC, thiết kế mạch điều khiển và viết chương trình ĐK  hai trục máy 

tiện CNC 

893 Thiết kế mô hình nhà kính 

trồng rau tự động sử dụng vi 

điều khiển 

Nguyễn Trọng Thể Phan Minh Tạo 
Tổng quan về nhà kính trong công nghiệp; giới thiệu nhà kính trồng rau; 

Thiết kế mô hình nhà kính trồng rau 

894 Xây dựng mô hình ĐK sàng 

rung Phan Viết Cương Đặng Văn Chí 

Giới thiệu về quy trình công nghệ của sàng rung trong thực tế và một số 

mô hình thực tế; Thiết kế xây dựng mô hình sàng rung; viết chương trình 

ĐK, giám sát trên WinCC 

895 ĐK TĐHT Lọc bụi tĩnh điện 
Nguyễn Xuân Tình Phạm Thị Thanh Loan 

Giới thiệu chung về công ty xi măng Xuân Thành và công nghệ sx xi 

măng; các thiết bị trong HT; ĐKTĐ HT lọc bụi tĩnh điện 

896 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

mô hình hệ thống chiết rót và 

đóng nắp chai nước tự động, 

điều khiển bằng PLC S7-1200 

Nguyễn Văn Tuấn Uông Quang Tuyến 
Tổng quan về dây chuyền công nghệ chiết rót đóng nắp chai, thiết kế 

mạch và chế tạo mô hình hệ thống bằng PLC S7-1200 

897 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

mô hình hệ thống chiết rót và 

đóng nắp chai nước tự động, 

điều khiển bằng PLC S7-1200 

Phạm Đức Thắng Uông Quang Tuyến 
Tổng quan về dây chuyền công nghệ chiết rót đóng nắp chai, thiết kế 

mạch và chế tạo mô hình hệ thống bằng PLC S7-1200 

898 Thiết kế hệ thống điều khiển 

máy ép nhựa 
Lê Thị Dung Nguyễn Thế Lực 

Cơ sở lý thyết, xây dựng hệ thống điều khiển bằng PLC S7-300, giao diện 

giám sát Win CC 

899 Thiết kế mô hình robot phân 

loại sản phẩm 
Hà Văn Nam Phan Minh Tạo 

Tổng quan về robot công nghiệp, lựa chọn mô hình cánh tay máy, xây 

dựng mô hình 

900 Tự động hóa hệ thống cung 

cấp than của Nhà máy nhiệt 

điện Cẩm Phả 

Đặng Thành Thịnh Nguyễn Chí Tình 
Quy trình sản xuất; hệ thống xử lý và cung cấp than cám của nhà máy; 

Xây dựng hệ thống điều khiển bằng S7-300 và giám sát bằng Win CC 

901 Điều khiển và giám sát hệ 

thống băng tải phân xưởng kho 

bến II 

Nguyễn Duy Tùng Phạm Minh Hải 
Giới thiệu công ty; tìm hiểu hệ thống phân xưởng kho bến II; lựa chọn 

thiết bị; chương trình thiết kế hệ thống ĐK và giám sát 

902 Tìm hiểu và xây dựng mô hình 

hệ thống máy tiện CNC 
Tạ Ngọc Anh Thái Hải Âu Tìm hiểu và xây dựng mô hình hệ thống máy tiện CNC 

903 Thiết kế hệ thống cân nguyên Nguyễn Thị Huê Nguyễn Thế Lực Tổng quan về nhà máy, công nghệ hệ thống sản xuất bi đạn nghiền, xây 



liệu trong sản xuất bi nghiền dựng hệ thống điều khiển  

904 Hệ hống TĐH tuyến băng 

chuyền vận chuyển than từ cấp 

liệu -25 về phân xưởng sàng 

Công ty than Mạo Khê 

Ngô Thành Đô Nguyễn Chí Tình 

Giới thiệu về công ty; hệ thống ĐK tập trung các tuyến băng tải vận 

chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng công ty than Mạo Khê TKV; 

Hệ thống tự động tuyến băng chuyền vận chuyển than về phân xưởng sàng 

905 Ứng dụng PLC S7-1200 để 

ĐK ổn định mức nước trong 

PTN 

Đào Ngọc Tuấn Nguyễn Chí Tình 
Giới thiệu chung; Xây dựng cấu trúc ĐK trong PTN; xây dựng bộ ĐK ổn 

định mức bằng PLC S7-1200 

906 Thiết kế HT thi công mô hình 

bãi đỗ xe thông minh ( chuyên 

đề: báo chỗ trống và dẫn 

hướng tầng hầm) 

Lê Thị Vân Hương Khổng Cao Phong 

Giới thiệu tổng quan đề tài; xác định nhiệm vụ, đề xuất phương án; thiết 

kế mô hình HT bãi đỗ xe thông minh; Xây dựng chương trình ĐK , HT 

báo trống và dẫn hướng tầng hầm 

907 Xây dựng hệ thống ĐK dây 

chuyền băng tải vận chuyển 

khuôn của công ty 

VICOSTONE dùng PLC S7-

300 

Trịnh Xuân Phương Khổng Cao Phong 
Giới thiệu về công ty; Dây chuyền vận chuyển khuôn dải liệu; Thiết kế hệ 

thống ĐK cho dây chuyền; Xây dựng chương trình ĐK cho dây chuyền  

908 Thiết kế HT bãi đỗ xe tự động 

Nguyễn Tiến Sơn Khổng Cao Phong 

Tổng quan về bãi đỗ xe tự động; Các công nghệ bãi đỗ xe tự động tiêu 

biểu; xây dựng mô hình bãi đỗ xe tự động; thiết kế chương trình điều 

khiển 

909 MH Phân loại SP theo mã 

vạch 
Phùng Đặng Tùng Anh Thái Hải Âu 

Tổng quan về phân loại sp; cơ sở nghiên cứu; xây dựng mô hình phân loại 

sp sử dụng mã vạch 

910 Thiết kế mô hình nhà kính 

trồng rau tự động sử dụng vi 

điều khiển 

Nguyễn Kim Trưởng Phan Minh Tạo 
Tổng quan về nhà kính trong công nghiệp; giới thiệu nhà kính trồng rau; 

Thiết kế mô hình nhà kính trồng rau 

911 Ứng dụng PLC S7-1200 vào 

hệ thống cấp liệu cho máy 

nghiền của nhà máy xi măng 

Hoàng Mai 

Nguyễn Xuân Trung Nguyễn Chí Tình 
Giới thiệu về hệ thống cân băng định lượng của nhà máy, xây dựng mô 

hình và chương trình điều khiển bằng  S7-1200 

912 Thiết kế mô hình robot phân 

loại sản phẩm 
Nguyễn Văn Điển Đặng Văn Chí 

Tổng quan về dây chuyền phân loại sp, lựa chọn thiết bị và lắp đặt mô 

hình; thiết kế điều khiển và xây dựng mô hình cho HT 

913 Tự động hóa HT phòng cháy 

chữa cháy Hồ Văn Đức Phạm Minh Hải 

Giới thiệu về HT phòng cháy chữa cháy; Tổng quan về tòa nhà; các thiết 

bị trong HT; Thành lập chương trình, mô phỏng trên HT phòng cháy bằng 

WinCC 

914 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

mô hình hệ thống chiết rót và 

đóng nắp chai nước tự động, 

điều khiển bằng PLC S7-1200 

Chu Ngọc Ánh Uông Quang Tuyến 
Tổng quan về dây chuyền công nghệ chiết rót đóng nắp chai, thiết kế 

mạch và chế tạo mô hình hệ thống bằng PLC S7-1200 



915 HT TĐH tuyến băng chuyền 

vận chuyển than từ cấp liệu -

80 về phân xưởng sàng công ty 

than Mạo Khê 

Nguyễn Quý Đức Nguyễn Chí Tình 
Giới thiệu chung về công ty;  HT ĐK tập trung các tuyến băng; HT TĐH 

tuyến băng chuyền 

916 Thiết kế HTĐK cho máy đóng 

bao 
Lê Văn Hùng Nguyễn Chí Tình 

Công nghệ sx xi măng tại công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai; Công 

nghệ đóng bao của nhà máy; Thiết kế HTĐK cho máy đóng bao 

917 Xây dựng mô hình ĐK hệ 

thống sàng rung Ngô Đức Đông Đặng Văn Chí 

Giới thiệu về quy trình công nghệ của sàng rung trong thực tế và một số 

mô hình thực tế; Thiết kế xây dựng mô hình sàng rung; viết chương trình 

ĐK, giám sát trên WinCC 

918 Thiết kế HT bãi đỗ xe tự động 

Nguyễn Tuấn Anh Khổng Cao Phong 

Tổng quan về bãi đỗ xe tự động; Các công nghệ bãi đỗ xe tự động tiêu 

biểu; xây dựng mô hình bãi đỗ xe tự động; thiết kế chương trình điều 

khiển 

919 Thiết kế HT thi công mô hình 

bãi đỗ xe thông minh ( chuyên 

đề: cổng cửa và dẫn hướng bãi 

đỗ) 

Trần Văn Thoại Uông Quang Tuyến 

Tổng quan về bãi đỗ xe; phân tích nhiệm vụ của đề tài và đề xuất phương 

án thực hiện; công nghệ bãi đỗ xe thông minh; thiết kế thi công mô hình; 

xây dựng chương trình điều khiển 

920 Thiết kế HT ĐK công đoạn 

đóng bao công ty xi măng 

Thăng Long 

Võ Tá Sáng Đặng Văn Chí 
Tổng quan về công ty; tìm hiểu HT máy đóng bao; tính chọn thiết bị; thiết 

kế hệ thống 

921 Xây dựng hệ thống mô hình 

nhà thông minh có dây chuẩn 

KNX 

Cao Văn Dũng Khổng Cao Phong 

Giới thiệu về công ty TNHH ứng dụng giải pháp công nghệ; sơ lược về hệ 

thống nhà thông minh; hệ thống nhà thông minh có dây KNX; thiết kế, 

xây dựng hệ thống nhà thông minh có dây chuẩn KNX 

922 Ứng dụng PLC S7-300 điều 

khiển tự động hệ thống thông 

gió 

Nguyễn Đình Dương Phạm Minh Hải 
Tổng quan về công ty; hệ thống thông gió chính mỏ than 790; các thiết bị 

chính; thiết kế hệ thống ĐK trạm quạt chính mức +57 bằng S7-300 

923 Tìm hiểu và xây dựng mô hình 

hệ thống máy tiện CNC 
Nguyễn Văn Hoàng Hưng Thái Hải Âu Tìm hiểu và xây dựng mô hình hệ thống máy tiện CNC 

924 Thiết kế hệ thống điều khiển 

máy CIP KEG 2L 
Phan Văn Thắng Nguyễn Thế Lực Tổng quan về công ty; hệ thống CIP KEG 2L; Xây dựng hệ thống ĐK 

925 Nghiên cứu và cải tiến hệ ĐK 

cho máy cắt đá của công ty 

TNHH Tân Đại Thành 

Trần Đình Thành Phan Minh Tạo 
Tổng quan về công ty; giới thiệu máy cắt đá; ứng dụng PLC S7-300 để 

ĐK  máy cắt CNC 

926 ĐK băng tải Đỗ Duy Thao Phan Minh Tạo ĐK băng tải 

927 Thiết kế HT ĐKTĐ cho máy 

Cán tôn chín sóng sử dụng 

PLC S7-300 
Nguyễn Minh Hoàng Phạm Thị Thanh Loan 

Tổng quan về công ty TNHH chế tạo Máy và thiết bị Bách Khoa; giới 

thiệu công nghệ cán tôn tạo sóng vuông; tính chọn thiết bị; thiết kế HTĐK 

& HMI 

928 Xây dựng HT mạng giao tiếp 

trên đường nguồn điện áp thấp Đỗ Văn Dũng Đào Hiếu 
Tổng quan về HT; Xây dựng HT mạng trong PTN; Xây dựng HT phần 

mềm cho HT 



929 Ứng dụng PLC S7-1200 xây 

dựng bộ ĐK ổn định mức 

trong PTN 

Dương Văn Tơn Nguyễn Thế Lực 
Tổng quan về PTN; giới thiệu thiết bị trong hệ thống; ứng dụng S7-1200 

xây dựng bộ ĐK ổn định mức trong PTN 

930 Nâng cao năng lực công nghệ 

sản xuất sáp phức hợp của xí 

nghiệp vật liệu quân sự 

Trần Thị Thương Chọn Uông Quang Tuyến 
Tổng quan về công ty và công nghệ sx; mô hình sx; chọn thiết bị, xây 

dựng HT mạch điện; thiết kế HTĐK 

931 Xây dựng đặc tính van tiết lưu 

và bơm của mô hình thí 

nghiệm ĐKQT PTN khoa Cơ 

điện 

Bùi Trọng Chính Đào Hiếu Tổng quan mô hình; xây dựng các đường đặc tính; Xây dựng MH giám sát 

932 Tổ hợp văn phòng cho thuê - 

Phường Quán Bàu, TP Vinh, 

Tỉnh Nghệ An 

Phan Đắc Minh Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

933 Thiết kế công trình chung cư 

cao tầng thuộc dự án khu đô 

thị mới Tân Tây Đô 

Bùi Đức Thắng Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

934 Thiết kế công trình nhà ở 

chung cư Blue Stars 

Lê Thạc Hoan Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

935 Thiết kế công trình nhà ở cho 

cán bộ, nhân viên cục Chính trị 

Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

936 Trụ sở làm việc Công ty xây Nguyễn Tiến Phúc Nguyễn Văn Mạnh - Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 



dựng An Kim Hải - Hải Phòng cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

937 Thiết kế công trình Cục Hải 

quan Hà Nội 

Đinh Bá Long Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

938 Trung tâm thương mại Plaza 

Tô Bảo Khuê Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

939 Thiết kế tòa nhà văn phòng 

CIC - Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Hoàng Phi Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

940 Ký túc xá sinh viên Đại học 

Vinh 

Dương Văn Tiến Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

941 Chung cư An Hưng, Phường 2, 

Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh 
Nguyễn Tiến Chiến Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 



thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

942 Thiết kế công trình chung cư 

nhà ở Thanh Xuân - Hà Nội 

Nguyễn Thế Huỳnh Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

943 Thiết kế công trình chung cư 

Mỹ Phát, Bình Thạnh, TP Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Khắc Khương Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

944 Tòa nhà văn phòng CIC - 

Quận 2, TP Hồ Chí Minh 

Hoàng Văn Quản Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

945 Nhà chung cư CT1 - 242 Phan 

Văn Khỏe, Quận 6, TP Hồ Chí 

Minh 

Đinh Văn Thường Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

946 Thiết kế công trình chung cư 

12 tầng Long Biên, Hà Nội 

Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

947 Thiết kế chung cư Thành Phát, 

TP. Hồ Chí Minh 
Phạm Trọng Hiệp Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 



- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

948 Thiết kế công trình Viện kỹ 

thuật, Hà Đông 

Phạm Thị Hường Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

949 Thiết kế công trình chung cư 

C2 Mỹ Đình 

Vũ Thanh Lâm Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

950 Thiết kế công trình ký túc xá 

cho sinh viên nước ngoài Đại 

học Thái Nguyên 

Thẩm Quang Lâm Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

951 Thiết kế công trình chung cư 

Thanh Bình 

Phí Đức Mạnh Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

952 Thiết kế công trình Bệnh viện 

phụ sản Hùng Vương cơ sở 2 

Dương Kim Mạnh Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

953 Trung tâm thương mại bờ hồ 

TP. Thanh Hóa 
Đào Văn Minh Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 



- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

954 Thiết kế nhà khách Tuy Hòa, 

Phú Yên 

Nguyễn Việt Phong Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

955 Thiết kế công trình trụ sở Viện 

kiểm sát Quân sự Trung ương, 

Đống Đa, Hà Nội. 

Dương Đức Tâm Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

956 Thiết kế công trình ký túc xá 

Đại học Văn hóa Hà Nội. 

Phạm Ngọc Thạch Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

957 Thiết kế công trình khu nhà ở 

cán bộ biên phòng tỉnh Bắc 

Ninh 

Lê Văn Tiến Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

958 Thiết kế công trình chung cư 

cao cấp Sao Mai 

Nguyễn Thành Trung Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 



959 Thiết kế công trình chung cư 

Gia Đình TP. Hồ Chí Minh 

Hoàng Văn Định Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

960 Nhà sách Hải An TP. Hải 

Phòng 

Bùi Tuấn Anh Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

961 Thiết kế cao ốc Westbay 

Bùi Văn Nghĩa Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

962 Thiết kế chung cư ERA Town 

– Quận 7 

Lê Văn Tú Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

963 Thiết kế công trình chung cư 

Happy Land 

Đặng Trọng Đoan Nguyễn Văn Mạnh 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

964 Thiết kế công trình chung cư 

11 tầng khu nhà ở Cổ Nhuế - 

Từ Liêm - Hà Nội Phạm Xuân Hưng Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 



- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

965 Thiết kế công trình chung cư 

A1 Kim Giang 

Nguyễn Bá Tuyên Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

966 Thiết kế và tổ chức thi công 

công trình chung cư thương 

mại GreenStar 

Nguyễn Mạnh Chiến Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

967 Tòa nhà hỗn hợp chung cư cao 

tầng và văn phòng LILAMA 

Cao Văn Năng Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

968 Thiết kế bệnh viện đa khoa 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Lê Vinh Chức Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

969 Trung tâm thương mại và nhà 

ở Bà rịa Vũng tàu 

Nguyễn Thị Yến Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

970 Nhà ở chung cư liền kề, dịch 

vụ tổng hợp dầu khí Trường 

thi 

Lê Văn Hưng Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 



thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

971 Thiết kế chung cư Thanh Bình 

Lê Công Hiếu Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

972 Chung cư An Phú 

Nguyễn Bá Minh Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

973 Nhà ở chung cư cho cán bộ 

nhân viên Học viện Quân y 

Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục.- Phần nền móng: 

thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

974 Thiết kế công trình cải tạo-

Bệnh viện y học cổ truyền Bộ 

Công an 

Đỗ Trọng Việt Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầ 

m, sàn; tính toán thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

975 Cao ốc thương mại BS (Bình 

Dương Songlim) 

Nguyễn Văn Nhật Tiến Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

976 Chi nhánh ngân hàng ngoại Nguyễn Tú Anh Nguyễn Xuân Mãn - Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 



thương Trà Nóc - Cần Thơ cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

977 Thiết kế tổ chức thi công 

chung cư Mỹ Phước 

Nguyễn Văn Cường Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

978 Kí túc xá Đại học Phương 

Đông 

Đặng Văn Dương Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

979 Thiết kế thi công tòa nhà viện 

nghiên cứu khoa học tỉnh Nam 

Định 

Đặng Ngọc Đạt Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

980 Thiết kế thi công chung cư Lê 

Thành khu B, quận Bình Tân, 

TP.HCM 

Tạ Minh Đạt Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

981 Thiết kế thi công tòa nhà văn 

phòng Star Sky 

Nguyễn Xuân Đoán Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 



thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

982 Công trình nhà CT2 tại 

TP.HCM 

Ngô Bình Nam Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

983   

Cao Văn Thắng Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

984 Trung tâm lưu trữ tỉnh Bắc 

Giang tại 464 Hoàng Văn Thụ 

- Ngô Quyền 

Đào Mạnh Tùng Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

985 Chung cư khu nhà ở cán bộ 

Biên Phòng 

Hoàng Văn Tuyển Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

986 Thiết kế trụ sở làm việc và văn 

phòng cho thuê trung tâm 

thương mại thành phố Hải 

Phòng Hồ Duy Võ Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

987 Tổ hợp chung cư CT2A 

Lường Kế An Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 



- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

988 Chung cư cao cấp Lào Cai 

Giáp Duy Đạt Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

989 Kí túc xá trường Đại học Thủy 

Lợi 

Nguyễn Bá Hòa Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

990 Thiết kế công trình chung cư 

Happy House, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

Vũ Huy Hùng Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

991 Thiết kế công trình công 

thương huyện Hương Sơn, Hà 

Tĩnh 

Hồ Huy Nam Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

992 Thiết kế kĩ thuật trung tâm 

thương mại Bắc Linh Đàm 

Lê Viết Nam Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

993 Thi công công trình chung cư 

Mỹ Phước 
Dương Văn Thái Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 



- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

994 Kí túc xá Đại học Nha Trang 

Phạm Mạnh Trí Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

995 Thiết kế tổ chức thi công 

khách sạn số 30 Nhà Chung 

Tống Văn Trọng Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

996 Chi cục thuế Hà Nội 

Nguyễn Đức Tường Nguyễn Xuân Mãn 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

997 Chung cư Phú diễn 

Nguyễn Trí Độ Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

998 Chung cư liberty 

Đoàn Văn Hậu Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 



999 Chung cư CT15 

Phạm Đức Hiến Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1000 Tòa nhà phòng không không 

quân 

Nguyễn Văn Hiệp Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1001 Khách sạn Nha Trang 

Phạm Quang Hiếu Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1002 Chung cư gia đình 

Phạm Trung Hiếu Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1003 Chung cư gia đình 

Đào Huy Hoàng Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1004 Chung cư HHB tân Tây Đô 

Nguyễn Huy Hoàng Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 



- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1005 Chung cư Mỹ Phước 

Đinh Ngọc Hùng Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1006 Công trình toà nhà văn phòng 

Lê Quang Hùng Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1007 Chung cư An Dương Vương 

Nguyễn Đắc Huy Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1008 Chung cư AN GIA 

Hà Văn Khánh Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1009 Văn Phòng cho thuê 

Phan Tuấn Lực Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1010 Chung cư Liberty 

Vũ Hải Luyện Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 



thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1011 Toà CT1 chung cư Châu Long 

Nguyễn Ngọc Mai Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1012 Công trình chung cư cao cấp 

Lào Cai 

Lương Văn Mạnh Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1013 Chung cư C15 Thanh Xuân 

Đặng Nhật Minh Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trìn 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1014 Chung cư 38 Nguyễn Chí 

Thanh 

Nguyễn Văn Quyền Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1015 Nhà ở gia đình 

Nguyễn Văn Quyền Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1016 Chung cư CT8 Đặng Tiến Tài Đặng Văn Phi - Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 



cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1017 Tòa nhà itasco nhé 

Nguyễn Gia Tấn Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1018 Chung cư An Phú Giang  

Nguyễn Xuân Thắng Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1019 Ký túc xá sinh viên 

Phạm Văn Thịnh Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

- Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1020 Thiết kế công trình khu dân cư 

Thanh Bình, TP. Thái Nguyên 

Cao Hoàng Thạch Đặng Văn Phi 

- Phần kiến trúc: lập mặt bằng phần móng, phần thân, các mặt đứng, mặt 

cắt của công trình. 

- Phần kết cấu: lựa chọn sơ bộ kích thước kết cấu: cột, dầm, sàn; tính toán 

thiết kế sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, khung trục. 

- Phần nền móng: thiết kế móng dưới khung công trình. 

 - Phần thi công: thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm, phần 

thân; thiết kế tổ chức thi công; an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

1021 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất theo 

quặng khô 1,5 trT/n; hàm 

lượng quặng NK 16%; yêu cầu 

hàm lượng quặng tinh 31,5% 

P2O5 và thực thu 85%.   

Phạm Thị Hiền (58A) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 



1022 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất theo 

quặng khô 1,7 trT/n; hàm 

lượng quặng NK 17%; yêu cầu 

hàm lượng quặng tinh 31,0% 

P2O5 và thực thu 86%.   

Lê Đức Thắng (58A) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1023 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất theo 

quặng khô 1,6 trT/n; hàm 

lượng quặng NK 17%; yêu cầu 

hàm lượng quặng tinh 30,0% 

P2O5 và thực thu 84%.  

Trương Đức Hùng (58A) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1024 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất theo 

quặng khô 1,8 trT/n; hàm 

lượng quặng NK 16,5%; yêu 

cầu hàm lượng quặng tinh 

32,0% P2O5 và thực thu 80%.  

Bàng Thị Bích Ngọc 

(58A) 

PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1025 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông năng suất 2,0 triệu 

tấn/năm. Than nhận từ 2 mỏ 

Khe Chàm và Cọc Sáu với tỉ lệ 

tham gia như sau: Khe Chàm 

45%; Cọc Sáu 55% 

Bùi Minh Đức (58A) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1026 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông năng suất 2,5 triệu 

tấn/năm. Than nhận từ 2 mỏ 

Dương Huy và Cọc Sáu với tỉ 

lệ tham gia như sau: Dương 

Huy 60%; Cọc Sáu 40% 

Bùi Tiến Tùng (58A) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1027 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông năng suất 2,6 triệu 

tấn/năm. Than nhận từ 2 mỏ 

Khe Chàm và Đèo Nai với tỉ lệ 

tham gia như sau: Khe Chàm 

40%; Đèo Nai 60% 

Nguyễn Trọng Hùng 

(58A) 

PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1028 Nghiên cứu sơ đồ tuyển nổi 

ngược mẫu quặng barit cấp hạt 

-0,2mm khu vực Bao Tre - 

Thanh Hóa 

Phùng Văn Hữu 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Đề xuất sơ đồ tuyển nổi, các chế độ công nghệ và các chỉ tiêu tuyển nổi dự 

kiến đối với mẫu quặng barit cấp hạt -0,2mm khu vực Bao Tre - Thanh 

Hóa. 



1029 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất theo 

quặng khô 1,5 trT/n; hàm 

lượng quặng NK 16,0%; yêu 

cầu hàm lượng quặng tinh 

30,0% P2O5 và thực thu 82%.  

Đặng Thị Hường (58B) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1030 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất theo 

quặng khô 1,65 trT/n; hàm 

lượng quặng NK 15,5%; yêu 

cầu hàm lượng quặng tinh 

31,0% P2O5 và thực thu 83%.  

Ninh Văn Hùng (58B) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1031 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất theo 

quặng khô 1,4 trT/n; hàm 

lượng quặng NK 16,5%; yêu 

cầu hàm lượng quặng tinh 

31,0% P2O5 và thực thu 81%.  

Bùi Hải Yến (58B) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1032 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất theo 

quặng khô 1,3 trT/n; hàm 

lượng quặng NK 16,0%; yêu 

cầu hàm lượng quặng tinh 

30,5% P2O5 và thực thu 80%.  

Bùi Thị Huyền (58B) 
PGS.TS Nhữ Thị Kim 

Dung 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1033 Nghiên cứu khử tạp chất 

khoáng trong than antraxit 

vùng Vàng Danh bằng xút và 

axit 

 Hoàng Thị Thu Hương ThS Nguyễn Ngọc Phú 
Xác định được cỡ hạt đưa đi hòa tách và các chế độ hòa tách đưa ra được 

than sạch có độ tro thấp nhất  

1034   Nguyễn Thị Bến   

1035 Nghiên cứu khử tạp chất 

khoáng trong than antraxit 

vùng Cẩm Phả bằng xút và 

axit 

 Trần Sơn Long ThS Nguyễn Ngọc Phú 
Xác định được cỡ hạt đưa đi hòa tách và các chế độ hòa tách đưa ra được 

than sạch có độ tro thấp nhất  

1036  Nguyễn Thị Minh Phương   

1037 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất 1,0 

triệu tấn năm 

 Trần Trung Hiếu ThS Nguyễn Ngọc Phú 
Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1038 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất 1,1 
 Nguyễn Đức Mạnh ThS Nguyễn Ngọc Phú 

Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 



triệu tấn năm 

1039 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Bắc Nhạc Sơn, Lào Cai, 

năng suất 1,5 triệu tấn năm 

 Trần Thị Thủy ThS Nguyễn Ngọc Phú 
Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1040 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất 1,2 

triệu tấn năm 

Hoàng Tuấn Trung ThS Nguyễn Ngọc Phú 
Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1041 Thiết kế xưởng tuyển quặng 

apatit Lào Cai năng suất 1,4 

triệu tấn năm 

 Bùi Hồng Thái ThS Nguyễn Ngọc Phú 
Chọn sơ đồ đập - nghiền - sàng - phân cấp - tuyển nổi; tính toán định 

lượng, bùn nước và tính chọn các thiết bị chính và phụ trong XTK. 

1042 Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ 

tuyển hợp lý cho một số mẫu 

quặng Apatit loại III khó tuyển 

khu vực Bắc Nhạc Sơn - Lào 

Cai 

Nguyễn Thùy Trâm PGS. TS PhạmVăn Luận 
Xác định chế độ công nghệ tối ưu cho 2 mẫu quặng khó tuyển vùng Bắc 

Nhạc Sơn 

1043   Phùng Lệ Chi   

1044 Nghiên cứu tuyển nổi bùn than 

Cọc sáu bằng hỗn hợp thuốc 

pha chế từ dàu thải  

 Đỗ Huy Hoàng  
Pha chế hỗn hợp thuốc tuyển với thành phần chính từ dẩu thải để tuyển 

nổi bùn than mỏ Cọc Sáu;  

1045   Đoàn Thị Trang   

1046 Nghiên cứu tuyển nổi bùn than 

Khe Sim bằng hỗn hợp thuốc 

pha chế từ dàu thải  

 Nguyễn Thị Hải Yến  
Pha chế hỗn hợp thuốc tuyển với thành phần chính từ dẩu thải để tuyển 

nổi bùn than mỏ Khe Sim; ; 

1047  
 Nguyễn Tuấn Anh   

1048 Nghiên cứu cải thiện  chế độ 

công nghệ nhằm năng cao hiệu 

quả tuyển cho sơ đồ công nghệ 

nhà máy tuyển Gra phít Yên 

Thái - Yên Bái 

 Nguyễn Thị Phương  
Xác định được một vài nguyên nhân dẫn đến hiệu quả tuyển của nhà máy 

kém hiệu quả đó là sử dụng thuốc tập hợp và tạo bọt chưa hợp lý 

1049   Trần Văn Khoa   

1050 Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ 

tuyển hợp lý cho một số mẫu 

quặng Apatit loại III khó tuyển 

khu vực Bắc Nhạc Sơn - Lào 

Cai 

 Nguyễn Thị Hà  
Xác định chế độ công nghệ tối ưu cho 2 mẫu quặng khó tuyển vùng Bắc 

Nhạc Sơn 

1051  
 Trần Hoài Nam   



1052 Nghiên cứu một số chế độ 

thuốc tuyển để tuyển nổi mùn 

than (cấp hạt -0,5mm) vùng 

Vàng Danh. 

Ngô Thị Ngọc Loan Vũ Thị Chinh Viết tổng quan về tình hình tuyển nổi bùn than trên thế giới và Việt Nam.  

1053  

Nguyễn Văn Huyền  

Viết tổng quan về thuốc tuyển nổi than.Đã nghiên cứu đặc tính mẫu mẫu 

nghiên cứu và khảo sát các chế độ thuóc tuyển khác nhau để tuyển nổi 

mẫu nghiên cứu. 

1054 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông 
Phạm Phương Thanh Vũ Thị Chinh 

Thiết kế xưởng tuyển than, chọn được sơ đồ định tính, định lượng, bùn 

nước, thiết bị,tổng mặt bằng,... nhà máy tuyển than Cửa Ông. 

1055 Thiết kế xưởng tuyển than 

Vàng Danh 
Phạm Thị Phương Vũ Thị Chinh 

Thiết kế xưởng tuyển than, chọn được sơ đồ định tính, định lượng, bùn 

nước, thiết bị,tổng mặt bằng,... nhà máy tuyển than Vàng Danh. 

1056 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông 
Phạm Thị Thuỳ Dương Vũ Thị Chinh 

Thiết kế xưởng tuyển than, chọn được sơ đồ định tính, định lượng, bùn 

nước, thiết bị,tổng mặt bằng,... nhà máy tuyển than Cửa Ông. 

1057 Thiết kế xưởng tuyển Apatit – 

Lào Cai. Nguyễn Thị Ánh Vũ Thị Chinh 

Thiết kế được xưởng tuyển quặng đúng với đầu đề thiết kế được giao.Tính 

chọn được sơ đồ định tính, định lượng, bùn nước, thiết bị, tổng mặt bằng, 

nhà mát tuyển Apatit. 

1058 Thiết kế xưởng tuyển Apatit – 

Lào Cai. Nguyễn Thị Thanh Vũ Thị Chinh 

Thiết kế được xưởng tuyển quặng đúng với đầu đề thiết kế được giao.Tính 

chọn được sơ đồ định tính, định lượng, bùn nước, thiết bị, tổng mặt bằng, 

nhà mát tuyển Apatit. 

1059 Nghiên cứu quá trình tuyển nổi 

quặng apatit – thạch anh vùng 

Cam Đường trên thiết bị tuyển 

nổi cột dạng tấm nghiêng 

(phương án thuốc tuyển 1) 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung                     Nguyễn Hoàng Sơn 

-Viết tổng quan về tình hình tuyển quặng apatit trên thế giới và tại Việt 

nam, về thiết bị tuyển nổi cột và về nhà máy tuyển quặng apatit Cam 

Đường;- Gia công mẫu nghiên cứu, phân tích thành phần vật chất;- Thí 

nghiệm tuyển nổi mẫu quặng apatit nghiền 90% -0,074mm trên thiết bị 

tuyển nổi cột;- Khảo sát được ảnh hưởng của các thông số đến kết quả 

tuyển nổi mẫu quặng apatit nghiền 90% -0,074mm đến kết quả tuyển nổi; 

1060 Nghiên cứu quá trình tuyển nổi 

quặng apatit – thạch anh vùng 

Cam Đường trên thiết bị tuyển 

nổi cột dạng tấm nghiêng 

(phương án thuốc tuyển 1) 

Nguyễn Thế Tùng                                 Nguyễn Hoàng Sơn 

- Đề xuất được sơ đồ tuyển sử dụng thuốc MD để từ mẫu nghiên cứu độ 

tro 16,80%  P2O5 thu  được tinh quặng > 32% P2O5 với đuôi thải 6,72% 

P2O5 

1061 Nghiên cứu quá trình tuyển nổi 

quặng apatit – thạch anh vùng 

Cam Đường trên thiết bị tuyển 

nổi cột dạng tấm nghiêng 

(phương án thuốc tuyển 2) Trần Thị Thanh Huyền                         Nguyễn Hoàng Sơn 

-Viết tổng quan về tình hình tuyển quặng apatit trên thế giới và tại Việt 

nam, về thiết bị tuyển nổi cột và về nhà máy tuyển quặng apatit Cam 

Đường;- Gia công mẫu nghiên cứu, phân tích thành phần vật chất;- Thí 

nghiệm tuyển nổi mẫu quặng apatit nghiền 90% -0,074mm trên thiết bị 

tuyển nổi cột;- Khảo sát được ảnh hưởng của các thông số đến kết quả 

tuyển nổi mẫu quặng apatit nghiền 90% -0,074mm đến kết quả tuyển nổi;- 

Đề xuất được sơ đồ tuyển sử dụng hỗn hợp thuốc MD và axits oleic để từ 

mẫu nghiên cứu độ tro 16,80%  P2O5 thu  được tinh quặng > 32% P2O5 

với đuôi thải 6,72% P2O5 



1062 Nghiên cứu tuyển than Vàng 

Danh cấp -0,3mm trên thiết bị 

tuyển nổi cột dạng tấm 

nghiêng 
Vũ Thùy Xuân                     Nguyễn Hoàng Sơn 

-Viết tổng quan về tình hình tuyển than hạt mịn trên thế giới và tại Việt 

nam, về thiết bị tuyển nổi cột và về nhà máy tuyển quặng apatit Cam 

Đường;- Gia công mẫu nghiên cứu, phân tích thành phần độ hạt, đặc tính 

mẫu;- Thí nghiệm tuyển nổi mẫu than -0,3mm trên thiết bị tuyển nổi cột;- 

Khảo sát được ảnh hưởng của các thông số đến kết quả tuyển than Vàng 

Danh cấp hạt -0,3mm đến kết quả tuyển nổi; 

1063 Nghiên cứu tuyển than Vàng 

Danh cấp -0,3mm trên thiết bị 

tuyển nổi cột dạng tấm 

nghiêng 

Bùi Thị Phương Yến            Nguyễn Hoàng Sơn 
-Đề xuất được sơ đồ tuyển để từ mẫu nghiên cứu độ tro 35%  thu được 

than sạch độ tro 14%, đá thải 70% độ tro 

1064 Nghiên cứu tuyển quặng đồng 

trong đới phong hóa vùng Tà 

Phời – Lào Cai (phương án 1) 
Lê Thị Hà Trang                                              Nguyễn Hoàng Sơn 

-Viết tổng quan về tình hình tuyển quặng đồng trên thế giới và tại Việt 

nam và về mỏ đồng Tà Phời - Lào Cai;- Gia công mẫu nghiên cứu, phân 

tích thành phần vật chất mẫu quặng đồng Tà Phời đới phong hóa;- Thí 

nghiệm tuyển nổi mẫu quặng nghiên cứu;- Khảo sát được ảnh hưởng của 

các thông số đến kết quả tuyển nổi mẫu quặng đồng Tà Phời đới phong 

hóa đến kết quả tuyển nổi; 

1065 Nghiên cứu tuyển quặng đồng 

trong đới phong hóa vùng Tà 

Phời – Lào Cai (phương án 2) 

Nguyễn Thị Vân Anh                                      Nguyễn Hoàng Sơn 

- Đề xuất được sơ đồ tuyển phương án dùng bổ sung  thuốc hydroxamat 

và thuốc sulfua hóa để từ mẫu nghiên cứu 0,60%  Cu thu  được tinh quặng 

> 20% Cu với thực thu >83%. 

1066 Nghiên cứu tuyển quặng đồng 

trong đới phong hóa vùng Tà 

Phời – Lào Cai (phương án 2) 

Sisamoud Phimmahasay                             Nguyễn Hoàng Sơn 

-Viết tổng quan về tình hình tuyển quặng đồng trên thế giới và tại Việt 

nam và về mỏ đồng Tà Phời - Lào Cai;- Gia công mẫu nghiên cứu, phân 

tích thành phần vật chất mẫu quặng đồng Tà Phời đới phong hóa;- Thí 

nghiệm tuyển nổi mẫu quặng nghiên cứu ;- Khảo sát được ảnh hưởng của 

các thông số đến kết quả tuyển nổi mẫu quặng đồng Tà Phời đới phong 

hóa đến kết quả tuyển nổi;- Đề xuất được sơ đồ tuyển phương án dùng bổ 

sung  thuốc sulfua hóa không dùng thuốc hydroxamat để từ mẫu nghiên 

cứu 0,60%  Cu thu  được tinh quặng > 20% Cu với thực thu >83%. 

1067 Nghiên cứu chế độ công nghệ 

tuyển quặng cromit cấp hạt 

0,02-0,074mm bằng máy tuyển 

ly tâm Knelson 
Nhữ Thị Hiền           Nguyễn Hoàng Sơn 

- Viết tổng quan về tình hình khai thác và tuyển quặng cromit trên thế giới 

và tại Việt nam, về thiết bị tuyển ly tâm Knelson và về mỏ Cromit Cổ 

Định – Thanh Hóa;- Gia công mẫu nghiên cứu, phân tích thành phần vật 

chất;- Thí nghiệm tuyển cấp +0,02-0,074mm trên thiết bị Knelson;- Khảo 

sát được ảnh hưởng của các thông số đến kết quả tuyển cấp +0,02-

0,074mm trên thiết bị Knelson và xác định được chế độ tuyển tối ưu; 

1068 Nghiên cứu chế độ công nghệ 

tuyển quặng cromit cấp hạt 

0,02-0,074mm bằng máy tuyển 

ly tâm Knelson 

Lê Thị Châm            Nguyễn Hoàng Sơn 
- Đề xuất được sơ đồ tuyển để từ mẫu nghiên cứu 6,15 % Cr2O3  thu được 

tinh quặng 38,03 % Cr2O3 và đuôi thải 1,65% Cr2O3 

1069 Nghiên cứu chế độ công nghệ 

tuyển quặng cromit cấp hạt 
Nguyễn Đức Tiệp                  Nguyễn Hoàng Sơn 

- Viết tổng quan về tình hình khai thác và tuyển quặng cromit trên thế giới 

và tại Việt nam, về thiết bị tuyển ly tâm Knelson và về mỏ Cromit Cổ 



0,074-2mm bằng thiết bị tuyển 

bàn đãi 

Định – Thanh Hóa;- Gia công mẫu nghiên cứu, phân tích thành phần vật 

chất;- Thí nghiệm tuyển cấp 0,074-2 mm và0,2-2 mm trên thiết bị 

Knelson;- Khảo sát được ảnh hưởng của các thông số đến kết quả tuyển 

cấp cấp 0,074-2 mm và 0,2-2 mm trên thiết bị bàn đãi và xác định được 

chế độ tuyển tối ưu;- Đề xuất được sơ đồ tuyển để từ mẫu nghiên cứu cấp 

0,074-2 mm thu được tinh quặng 39,93 % Cr2O3  và cấp 0,074-2 mm thu 

được tinh quặng 32,95 % Cr2O3      

1070 Thiết kế nhà máy tuyển đồng 

0,5 triệu tấn/năm 

Mai Ngọc Tâm                                              Nguyễn Hoàng Sơn 

+ Giới thiệu khái quát về khu mỏ đồng Sinh Quyền và nhà máy tuyển 

đồng Sinh Quyền;+ Chọn sơ đồ định tính và tính sơ đồ định lượng, bùn 

nước;+ Tính toán và lựa chọn thiết bị chính và phụ;+ Trình bày các 

chương về cung cấp điện nước, lấy mẫu kiểm tra, chế độ thuốc tuyển, kinh 

tế;+ Bố trí thiết bị trên các bản vẽ 

1071 Nghiên cứu xử lý bã kẽm của 

khâu làm sạch dung dịch điện 

phân kẽm Thái Nguyên thu hồi 

đồng, cadimi 

Nguyễn Thị Liên Trần Trung Tới 

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình thiêu bã kẽm với muối 

NH4Cl, sau đó hòa tách nước ở các điều kiện pH khác nhau để tách riêng 

các kim loại: đồng, cadimi và kẽm. Từ đó đề xuất sơ đồ công nghệ cùng 

các thông số tối ưu trong công nghệ để tách đồng, cadimi và kẽm từ bã 

kẽm của khâu làm sạch dung dịch điện phân kẽm Thái Nguyên.  

1072   Nguyễn Thị Na   

1073 Nghiên cứu hòa tách đồng 

trong đuôi thải của xưởng 

tuyển xỉ đồng Lào Cai bằng 

dung axit H2SO4 khi có mặt 

K2Cr2O7 

 Nguyễn Thị My  

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình hòa tách đuôi thải của 

xưởng tuyển nổi xỉ đồng trong dung dịch axit H2SO4 khi có mặt chất oxy 

hóa K2Cr2O7. Từ đó đề xuất sơ đồ công nghệ cùng các thông số tối ưu 

trong công nghệ để tách đồng trong đuôi thải của xưởng tuyển xỉ đồng 

Lào Cai. 

1074  Xenglee Xiaye   

1075 Nghiên cứu hòa tách đồng 

trong xỉ lò SKS Lào Cai bằng 

dung axit H2SO4 khi có mặt 

K2Cr2O7 

 Nguyễn Thị Khánh 

Huyền 
 

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình hòa tách xỉ đồng trong 

dung dịch axit H2SO4 khi có mặt chất oxy hóa K2Cr2O7. Từ đó đề xuất 

sơ đồ công nghệ cùng các thông số tối ưu trong công nghệ để tách đồng 

trong xỉ lò SKS Lào Cai  

1076  Trần Hùng Mạnh   

1077 Nghiên cứu tuyển mẫu quặng 

barit 

 cỡ hạt 0.2 - 1mm bằng thiết bị 

tuyển nổi - trọng lực phòng thí 

nghiệm 

Đinh Văn Thức Trần Văn Được 

Nghiên cứu tổng quan về quặng barit và công nghệ tuyển quặng barit trên 

Thế giới và ở Việt Nam. Hiện trạng công nghệ tuyển tại mỏ barit khu vực 

Bao Tre - Thanh Hóa. Nghiên cứu thành phần vật chất mẫu. Tiến hành các 

thí nghiệm điều kiện trên thiết bị tuyển nổi - trọng lực cấp hạt 0.2 - 0.5mm 

và 0.5 - 1mm. Đề xuất chế độ tuyển trên thiết bị tuyển nổi - trọng lực đối 

với mẫu quặng barit khu vực Bao Tre - Thanh Hóa. 

1078  Nguyễn Bá Hoàng   

1079 Nghiên cứu khử kẽm trong Trần Văn Hưng Trần Văn Được Nghiên cứu tổng quan về quặng sắt Nghiên cứu Hành vi của kẽm trong lò 



quặng 

 sắt Thạch Khê bằng phương 

pháp vê viên. 

cao và phương pháp khử kẽm trên Thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu 

thành phần vật chất mẫu. Tiến hành các thí nghiệm điều kiện trên thiết bị 

phòng thí nghiệm. Đề xuất chế độ vê viên viên và chế độ nung thiêu khử 

kẽm trong quặng sắt Thạch Khê. 

1080  Lê Văn Tùng   

1081 Thiết kế xưởng tuyển than 

Vàng Danh năng suất 2.5 triệu 

tấn/năm. . 
Trần Quang Bình Trần Văn Được 

Thực hiện đầy đủ nội dung bản đồ án thiết kế xưởng tuyển than; Chọn 

được sơ đồ công nghệ, thiết bị phù hợp Trình tự tính toán đúng theo 

hướng dẫn;Các số liệu tính toán tương đối chính xác. Đầy đủ các bản vẽ 

theo quy định, bố trí thiết bị xưởng tuyển chính hợp lý. 

1082 Nghiên cứu chế độ công nghệ 

tuyển quặng cromit cấp hạt 

0,15-0,3mm bằng thiết bị 

tuyển vít đứng 

 Cao Vũ Duy Hoàng Phùng Tiến Thuật 
Khảo sát được ảnh hưởng của các thông số đến kết quả tuyển cấp +0,15- 

0,3mm trên thiết bị vít đứng và xác định được chế độ tuyển tối ưu 

1083   Nguyễn Văn Vinh   

1084 Thiết kế xưởng tuyển than 

Vàng Danh năng suất 2.5 triệu 

tấn/năm. . 

 Vũ Thị Nguyện  

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1085 Thiết kế xưởng tuyển than 

Vàng Danh năng suất 2 triệu 

tấn/năm. . 

Đoàn Thị Trang  

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1086 Nghiên cứu thăm dò khả năng 

tuyển than Na Dương cấp hạt 1 

– 35mm trên một số thiết bị 

tuyển trọng lực 

 Nguyễn Thị Trang  

đánh giá được tính khả tuyển của than cấp hạt 1 – 35mm khu I của mỏ 

than Na Dương. Đã tìm ra chế độ công nghệ tuyển than Na Dương cấp hạt 

1 – 35mm trên thiết bị tuyển bàn đãi và băng tải rửa. Sau khi tuyển đã thu 

được sản phẩm than sạch có độ tro dưới 37,5%. 

1087  
 Nguyễn Thị Yến   

1088 Thiết kế xưởng tuyển than 

Vàng Danh năng suất 2 triệu 

tấn/năm. . 

Đào Thị Ngọc Mai Phạm Hữu Giang 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1089 Thiết kế xưởng tuyển than 

Vàng Danh năng suất 2,2 triệu 

tấn/năm. . 

Phạm Thị Oanh Phạm Hữu Giang 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1090 Thiết kế xưởng tuyển than 

Vàng Danh năng suất 2,4 triệu 

tấn/năm. . 

Vũ Hồng Hạnh Phạm Hữu Giang 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1091 Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu 

lượng nước và độ thông khí 

đến quá trình rơi của các hạt 

vật liệu trong than Vàng Danh 

Vũ Văn Long (58B) Phạm Thị Nhung 

Từ kết quả tốc độ rơi của các hạt than và đá khi thay đổi lưu lượng nước 

và độ thông khí xây dựng đồ thị biểu diễn tốc độ rơi của than và đá bằng 

phương pháp bình phương bé nhất trong exel. 



trong thiết bị tuyển nổi dòng 

nước ngược  

1092 Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu 

lượng nước và độ thông khí 

đến quá trình rơi của các hạt 

vật liệu trong than Vàng Danh 

trong thiết bị tuyển nổi dòng 

nước ngược  

Nguyễn Thị Vân Anh 

(58B) 
Phạm Thị Nhung 

Từ kết quả tốc độ rơi của các hạt than và đá khi thay đổi lưu lượng nước 

và độ thông khí xây dựng đồ thị biểu diễn tốc độ rơi của than và đá bằng 

phương pháp bình phương bé nhất trong exel. 

1093 Nghiên cứu tuyển nổi trọng 

lực mẫu quặng felspat mỏ 

Ngọt – Phú Thọ có sử dụng 

một số thuốc tập hợp mới của 

trung tâm nghiên cứu hóa chất 

tuyển quặng – Viện hóa học 

Công nghiệp Việt Nam 

Đỗ Bảo Quyết (58B) Phạm Thị Nhung 
Đề xuât sơ đồ và thuốc tuyển 6B và 5C để thu được quặng tinh có thực thu 

và hàm lượng cao nhất 

1094 Nghiên cứu tuyển nổi trọng 

lực mẫu quặng felspat mỏ 

Ngọt – Phú Thọ có sử dụng 

một số thuốc tập hợp mới của 

trung tâm nghiên cứu hóa chất 

tuyển quặng – Viện hóa học 

Công nghiệp Việt Nam 

Đỗ Văn Phi (58B) Phạm Thị Nhung 
Đề xuât sơ đồ và thuốc tuyển 6B và 5C để thu được quặng tinh có thực thu 

và hàm lượng cao nhất 

1095 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông năng suất 2,0 triệu 

tấn/năm. Than nhận từ 2 mỏ 

Khe Chàm và Cọc Sáu với tỉ lệ 

tham gia như sau: Khe Chàm 

45%; Cọc Sáu 55% 

Vũ Nhật Trang (58A) Phạm Thị Nhung 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1096 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông năng suất 2,0 triệu 

tấn/năm. Than nhận từ 2 mỏ 

Cao Sơn và Cọc Sáu với tỉ lệ 

tham gia như sau: Cao Sơn 

72%; Cọc Sáu 28% 

Nguyễn Thị Thanh Hương 

(58A) 
Phạm Thị Nhung 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1097 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông năng suất 2,0 triệu 

tấn/năm 

Lại Quang Bằng Nguyễn Ngọc Phú 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1098 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông năng suất 2,2 triệu 
Vi Văn Duy Nhữ Thị Kim Dung 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 



tấn/năm trong XTK. 

1099 Thiết kế xưởng tuyển than Cửa 

Ông năng suất 2,4 triệu 

tấn/năm 

Phùng Danh Khiêm Nhữ Thị Kim Dung 

Tổng hợp số liệu TNK; lập luận chọn sơ đồ công nghệ; tiến hành tính toán 

định lượng, bùn nước; lập bảng CBĐL, CBBN; tính chọn các thiết bị 

trong XTK. 

1100 Thành lập bản đồ địa hình từ 

dữ liệu ảnh chụp UAV Bùi Doãn Hiến 
TS Bùi Ngọc Quý  

ThS Phạm Văn Hiệp 
Sử dụng dữ liệu ảnh chụp UAV để thành lập bản đồ địa hình. 

1101 Thành lập bản đồ đất thổ canh 

từ dữ liệu ảnh chụp UAV Nguyễn Tiến Dũng 
TS Bùi Ngọc Quý  

ThS Phạm Văn Hiệp 
sử dụng dữ liệu ảnh chụp UAV để thành lập bản đồ đất thổ canh. 

1102 Biên tập và thành lập bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1:1000 khu vực 

Thủy điện Nậm Sỳ Lường, 

huyện Mường Tè, Tỉnh Lai 

Châu 

Hà Thanh Điệp 
TS Bùi Ngọc Quý  

ThS Nguyễn Danh Đức 
Biên tập và thành lạp bản đồ địa hình từ số liệu đo vẽ ngoại nghiệp 

1103 Hiện chỉnh bạn đồ địa hình tỷ 

lệ 1:10 000 khu vực Phường 

Hải Hòa, Thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh bằng ảnh 

vệ tinh 

Nguyễn Thành Thái 
TS Đỗ Thị Phương Thảo 

ThS Nguyễn Danh Đức 
Cập nhật, hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10 000 từ ảnh vệ tinh. 

1104 Ứng dụng phần mềm ArcGIS 

xây dựng cơ sở dữ liệu và biên 

tập mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:50000 

Trịnh Thị Hà ThS Nguyễn Văn Lợi 
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình từ phân mềm Arc GIS và biên tập bản đồ 

địa hình. 

1105 Biên tập thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1:1 000 để phục vụ 

khảo sát xây dựng thủy điện 

trên khu vực Suối Neo, xã 

Hưng Đạo, huyện Bảo Lộc, 

tỉnh Cao Bằng từ số liệu đo 

ngoại nghiệp. 

NguyễnThanh Hải ThS Nguyễn Văn Lợi 
Thành lập bản đồ địa hình từ số liệu đo vẽ ngoại nghiệp, phục vụ khảo sat 

xây dựng thủy điện. 

1106 Biên tập thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1:1 000 để phục vụ 

khảo sát xây dựng thủy điện 

trên khu vực Suối Chăn, xã 

Minh Lương, huyện Văn Đàn, 

tỉnh Lào Cai từ số liệu đo 

ngoại nghiệp. 

Vương Đức Hào ThS. Nguyễn Văn Lợi 
Thành lập bản đồ địa hình từ số liệu đo vẽ ngoại nghiệp, phục vụ khảo sat 

xây dựng thủy điện. 

1107 Ứng dụng phần mềm ArcGIS 

xây dựng cơ sở dữ liệu và biên 
Đỗ Thị Diệu Linh ThS. Nguyễn Văn Lợi 

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình từ phân mềm Arc GIS và biên tập bản đồ 

địa hình. 



tập mảnh bản đồ địa hình tỉ lệ 

1: 25 000 

1108 Ứng dụng tư liệu viễn thám và 

công nghệ GIS trong việc đánh 

giá biến động lớp phủ rừng. 

Lê Văn Nam ThS. Nguyễn Văn Lợi 
Sử dụng công nghệ GIS kết hợp viễn thám để đánh giá biến động lớp phủ 

rừng. 

1109 Ứng dụng phần mềm ArcGIS 

xây dựng cơ sở dữ liệu và biên 

tập mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:10000 

Lê Thị Ngọc Thành ThS. Nguyễn Văn Lợi 
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình từ phân mềm Arc GIS và biên tập bản đồ 

địa hình. 

1110 Thành lập khung cơ sở dữ liệu 

GIS phục vụ đánh giá tác động 

của thiên tai cho lưu vực sông 

Vu Gia – Thu Bồn 

Đào Đức Hà Th.S. Dương Anh Quân 
Thành lập khung cơ sở dữ liệu GIS phục vụ đánh giá tác động của thiên 

tai cho lưu vực sông Vu Gia 

1111 Thành lập bản đồ đất tỉnh Bắc 

Giang  Nguyễn Đức Khoa Th.S. Dương Anh Quân Thành lập bản đồ đất tỉnh Bắc Giang  

1112 Thành lập bản đồ địa chính xã 

Thạnh Đông, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn Văn Mạnh  Th.S. Dương Anh Quân Thành lập bản đồ địa chính xã 

1113 Ứng dụng phân tích GIS trong 

xác định một số nhân tố dễ tổn 

thương do tác động của thiên 

tai cho lưu vực sông Vu Gia – 

Thu Bồn 

Đỗ Mạnh Thái Th.S. Dương Anh Quân 
Ứng dụng phân tích GIS trong xác định một số nhân tố dễ tổn thương do 

tác động của thiên tai  

1114 Thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 

1: 2000 bằng tư liệu ảnh hàng 

không khu vực Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị  

Lê Ngọc Thỏa  Th.S. Dương Anh Quân Thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1: 2000 bằng tư liệu ảnh hàng không 

1115 Thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 

1: 2000 bằng tư liệu ảnh hàng 

không khu vực quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

Phạm Xuân Minh Th.S. Dương Anh Quân Thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1: 2000 bằng tư liệu ảnh hàng không 

1116 Xây dựng CSDL địa chính và 

ứng dụng phần mềm VLIS 

phục vụ công tác quản lý đất 

đai 

Trần Thị Thu Hường ThS. Phạm Văn Hiệp 
Xây dựng CSDL địa chính và ứng dụng phần mềm VLIS phục vụ công tác 

quản lý đất đai 

1117 Xây dựng nền CSDL địa lý tỉ 

lệ 1:10 000 theo chuẩn thông 

tin địa lý cơ sở Quốc gia  

Nguyễn Đức Chiến ThS. Phạm Văn Hiệp 
Xây dựng nền CSDL địa lý tỉ lệ 1:10 000 theo chuẩn thông tin địa lý cơ sở 

Quốc gia  

1118 Thành lập bản đồ bản đồ địa Vũ Văn Thiện ThS. Phạm Văn Hiệp Thành lập bản đồ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 từ dữ liệu ảnh UAV 



hình tỷ lệ 1:2000 từ dữ liệu 

ảnh UAV 

1119 Thành lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã từ bản đồ địa 

chính 

Đỗ Mạnh Toàn ThS. Phạm Văn Hiệp Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã từ bản đồ địa chính 

1120 Xây dựng CSDL địa chính và 

ứng dụng phần mềm ELIS 

phục vụ công tác quản lý đất 

đai 

Phạm Nhật Tuấn ThS. Phạm Văn Hiệp 
Xây dựng CSDL địa chính và ứng dụng phần mềm ELIS phục vụ công tác 

quản lý đất đai 

1121 Thành lập bản đồ phân bố hàm 

lượng Chrolophyll-a khu vực 

Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Vũ Thị Bích Loan TS Đỗ Thị Phương Thảo 
Thành lập bản đồ phân bố hàm lượng Chrolophyll-a khu vực Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 

1122 Ứng dụng phương pháp 

dasymetric trong thành lập bản 

đồ phân bố dân cư 

Trương Văn Quang TS Đỗ Thị Phương Thảo Ứng dụng phương pháp dasymetric trong thành lập bản đồ phân bố dân cư 

1123  
Lê Hải Yến   

1124 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 

phục vụ công tác phòng chống 

lũ lụt khu vực… tỉnh Kiên 

Giang 

Vũ Thị Ngọc Mai TS. Đỗ Thị Phương Thảo 
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng chống lũ lụt khu 

vực… tỉnh Kiên Giang 

1125 Ứng dụng công nghệ Viễn 

thám và GIS đánh giá tác động 

qui hoạch sân bay Long Thành 

Bùi Thị Thơ  TS. Đỗ Thị Phương Thảo 
Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS đánh giá tác động qui hoạch sân 

bay Long Thành 

1126  
Lê Thị Nga   

1127 Thành lập một số bản đồ phục 

vụ phân tích điểm bán hàng 
Mạc Văn Thuần TS. Trần Quỳnh An Thành lập một số bản đồ phục vụ phân tích điểm bán hàng 

1128 Khai thác cơ sở dữ liệu GIS 

phục vụ công tác quản lý hạ 

tầng mạng lưới thoát nước khu 

vực đô thị. 

Dương Thành Đạt TS. Trần Quỳnh An 
Khai thác cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng mạng lưới 

thoát nước khu vực đô thị. 

1129 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 

phục vụ phát triển kinh doanh 

của nhãn hàng chăn ga gối 

đệm Nhật Bản.    

Trần Thị Ngát TS. Trần Quỳnh An 
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ phát triển kinh doanh của nhãn hàng 

chăn ga gối đệm Nhật Bản.    

1130 Thành lập bản đồ khoanh định 

vùng cấm hoạt động khai thác 
Nguyễn Gia Lộc TS. Trần Quỳnh An 

Thành lập bản đồ khoanh định vùng cấm hoạt động khai thác khoáng sản 

huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa. 
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BO GIAO DUC VA DAO TAO
TRTIONG DAI HQC MO - EIA CHAT

THONG BAO

C6ng khai th6ng tin ch^t luqng ttio teo thgc t6 cira co so gi6o dgc it4i hgc, trulng cao tting su ph4m,

trung cAp su ph4m, nIm hgc 2017-2018

H. C6ng ktrai H6i nghi HQi thao khoa hoc do co so giiio duc t6 chuc

Hd Ndi, ngay 28 thdng 9 nan 2018

TRUCTNG 

'''TRIIONG

rAn Thanh Hii

STT TGn HQi thio Thiri gian t6 chric
Dia tti6m t6

chric
56 luqng
tt4i bi6u

I
Th6ch thric cria tlla chit dAu trong thim dd vi,, .,, ,:,,,
Knar rnac oau Knl 6/8/2017

HdNoi 80

2 Geo - Spatial Technologies and Earth resources
5-6/10t2017

Hd Noi 200

3
Intemaltional Petroleum Engineering for
unconventional Resousces 19/t0t2017

Hd N6i 100
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Bắt 

đầu

Kết 

thúc

1 Nghiên cứu xây dựng mô hình địa 

thống kê đánh giá tài nguyên 

khoáng mỏ khai thác lộ thiên

Trương Xuân Luận

Lê Văn Quyển

Lê Văn Lượng

Trần Văn Miến

Đặng Hữu Nghị

Ngô Hùng Long

Nguyễn Mai Quân

Lê Văn Hưng

Lê Quốc Hùng

Trương Xuân Quang

Trần Trung Chuyên

 - Centre de Géoscience - 

Equipe Géostatisque de 

l'Ecole des Mines de Paris

- Gemcom AutralAsia

Tin học địa chất 2012 2017

 1. Bộ Cơ sở dữ liệu dạng WebGIS hiện đại, tiện ích 

hơn so với yêu cầu ban đầu, bao gồm đầy đủ và vượt 

so với yêu cầu, cụ thể:

- Bộ bản đồ địa chất mỏ-bố trí công trình với nhiều 

lớp bản đồ thành phần, các thuộc tính cần thiết đi kèm 

của hai khu mỏ đồng Sin Quyền và than Cao Sơn

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ (lộ vỉa, bờ moong 

khai thác), bình đồ tính tính trữ lượng của cả khu hai 

mỏ

-  Bộ mặt cắt địa chất mỏ, 15 mảnh đối với khu Cao 

Sơn; 16 mảnh đối với khu mỏ Sin Quyền

Các bản vẽ này, có thể thay đổi tỷ lệ khác nhau từ lớn 

1:200; 1:1000 đến 1:25000. Diện tích vượt rất nhiều 

lần so với yêu cầu.

2. Báo cáo xây dựng định lượng cấu trúc không gian 

các thông số đánh giá tài nguyên khoáng

3. Phần mềm HUMGEOSTAT cùng bộ code (hơn 500 

trang A4) gồm đầy đủ  7 modul (5 modul hàm cấu 

trúc: cầu, Gaus, lũy thừa, tuyến tính và hiệu ứng tự 

sinh sạch và 2 modul dự báo Kriging: thông dụng và 

đơn giản) và bản hướng dẫn cài đặt sử dụng đi kèm

4. Báo cáo kỹ thuật xây dựng phần mềm

5. Hai báo cáo kết quả thử nghiệm ứng dụng cho thân 

quặng đồng khu mỏ Sin Quyền, vỉa than tại khu Cao 

Sơn

6. Công bố:

- 01 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI và 01 bài báo 

quốc tế khác.

- 06 báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa 

học quốc tế;

- 03 bài báo khoa học trong nước

 7. Đào tạo: Góp phần đào tạo 03 NCS; đào tạo được 

Biểu mẫu 18

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2017-2018

Kinh phí được 

duyệt năm 2018

(triệu đồng)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

I. Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước/Nghị định thư/Hợp tác song phương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

THÔNG BÁO

STT

Tên đề tài, dự án nghiên cứu 

khoa học (Nêu cụ thể tên từng đề 

tài, dự án khoa học thuộc các 

nhiệm vụ)

Chủ nhiệm nhiệm vụ
Đối tác trong nước và 

quốc tế
Đơn vị chủ trì 

Thời gian

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn



2 103.02.2017.67. Nghiên cứu vật 

liệu biến hóa trên cơ sở tinh thể 

quang tử

Lê Đắc Tuyên

BM. Vật lý 2018 2019 350

3 104.05.2017.38. Đặc trưng xúc tác 

của vật liệu khung kim loại-hữu cơ 

trong phản ứng hydroformyl hóa 

các olefin

Vũ Văn Toàn

Tống Thị Thanh Hương

Đặng Tuyết Phương

Trần Văn Chiến

Trần Ngọc Tuân

Nguyễn Anh Dũng

BM. Lọc hóa dầu 2018 2019 396

4 105.99-2017.317. Nghiên cứu các 

đặc tính của khoáng vật haloysit 

nano dạng ống trong các thể 

pegmatit bị phong hóa thuộc phức 

hệ Tân Phương vùng Thạch 

Khoán, Phú Thọ và ứng dụng 

chúng trong xử lý môi trường ô 

nhiễm

Bùi Hoàng Bắc

BM. Tìm kiếm thăm 

dò
2018 2021

5 105.99-2017.314. Thạch luận và 

tuổi thành tạo các đá mafic, siêu 

mafic trong tổ hợp ophiolit thuộc 

đới khâu Tam Kỳ - Phước Sơn và ý 

nghĩa của chúng với tiến hóa kiến 

tạo địa khối Đông Dương

Ngô Xuân Thành

BM. Địa chất 2018 2021

6 105.08-2017.316. Nghiên cứu và 

phát triển các mô hình mới độ 

chính xác cao cho phát hiện, dự 

báo và đánh giá rủi ro trượt lở đất 

sử dụng dữ liệu địa chất không 

gian, trí tuệ nhân tạo và các thuật 

toán tối ưu hóa

Nhữ Việt Hà

BM. ĐCCT 2018 2021

7 104.01-2016-27. Nghiên cứu thành 

phần hóa học và hoạt tính sinh học 

chi Mussaenda ở Việt Nam

Vũ Kim Thư

Trương Thị Thu Hiền

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Thị Kim Thoa

Công Tiến Dũng

 - Viện Công nghệ sinh học

- Viện Sinh thái và Tài 

nguyên sinh vật BM. Hóa học 2017 2020

8 104.01-2016.57. Nghiên cứu khả 

năng hấp phụ platin lên chất mang 

rắn tẩm chất lỏng ion định hướng 

thu hồi kim loại quý từ xúc tác lọc 

dầu đã qua sử dụng

Bùi Thị Lệ Thủy

Nguyễn Anh Dũng

Công Ngọc Thắng

Nguyễn Đình Độ

Nguyễn Thị Linh

Hồ Văn Sơn

Uông Thị Ngọc Hà

BM. Lọc hóa dầu 2017 2020



9 Nghiên cứu ổn định của đường lò 

dọc vỉa  chống giữ bằng kết cấu 

chống linh hoạt hình dạng đào qua 

khối đá có đặc tính không đồng 

nhất, bất đẳng hướng cao tại các 

mỏ khai thác than hầm lò vùng 

Quảng Ninh

Đỗ Ngọc Anh

Đào Văn Canh

Đào Viết Đoàn

Trần Tuấn Minh

Đặng Văn Kiên

Đặng Trung Thành

BM. XDCTN&Mỏ 2016 2018

10 Nghiên cứu đặc tính và khả năng 

ứng dụng một số loại khoáng sét 

bentonite ở Việt Nam làm nguyên 

liệu để chế tạo vật liệu xúc tác 

dạng mao quản nhằm loại bỏ các 

hợp chất chứa lưu huỳnh trong 

nhiên liệu nhằm giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường

Phạm Xuân Núi

Ngô Xuân Thành

Phạm Trung Kiên

Đoàn Văn Huấn

Ngô Thanh Hải
BM. Lọc hóa dầu 2016 2018

11  105.99-2014.19. Nghiên cứu sự 

hình thành và nguồn bổ cập cho 

thấu kính nước nhạt trong trầm tích 

Đệ tứ phía nam đồng bằng Bắc Bộ

Nguyễn Văn Lâm

Hoàng Văn Hoan

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trần Vũ Long

Phạm Hoàng Anh

Đặng Đức Nhận

Kiều Vân Anh

BM. ĐCTV 2015 2018

12 105.08-2014.10. Nghiên cứu tái sử 

dụng tro than từ các nhà máy nhiệt 

điện làm nguyên liệu cho sản xuất 

vật liệu mao quản trung bình 

(MCM-41) phục vụ công tác bảo 

vệ môi trường

Vũ Đình Hiếu

BM. KTLT 2015 2018

13 105.99-2014.25. Nâng cao độ 

chính xác mô hình số địa hình 

DEM thông qua làm trơn bằng 

thuật toán mạng nơ ron Hopfield 

và địa thống kê

Nguyễn Quang Minh

Phạm Thanh Thạo

Lã Phú Hiến

Nguyễn Thị Thu Hương
BM. TĐPT&SS 2015 2018



14 Hợp tác nghiên cứu thành phần vật 

chất, đề xuất quy trình công nghệ 

chế biến, định hướng phương pháp 

khai thác và bảo vệ môi trường mỏ 

đất hiếm Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, 

Việt Nam

Phan Quang Văn

Đỗ Văn Nhuận

Nguyễn Phương

Đào Trung Thành

Đặng Thị Ngọc Thủy

Trần Thị Ngọc

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Hòa

Nhữ Thị Kim Dung

Nguyễn Trường Giang

Trịnh Đình Huấn

Lê Nguyên Hiệu

Thân Văn Liên

Trần Thế Định

Nguyễn Thúy Lan

 - Liên Đoàn địa chất xạ 

hiếm

- Tập đoàn Hưng Hải

- Viện Công nghệ xạ hiếm

- Viện KHCN Mỏ - Luyện 

kim

- Trường Đại học Freiberg, 

CHLB Đức
BM. KTMT 2015 2018 658

II. Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương

1 Nghiên cứu xây dựng  hệ thống 

định vị-dẫn đường dựa trên việc 

tích hợp hệ thống vệ tinh dẫn 

đường toàn cầu (GNSS) và hệ 

thống dẫn đường quán tính (INS) 

bằng các điều kiện ràng buộc giải 

tích và thuật toán ước lượng tối ưu

Dương Thành Trung

Hoàng Thế Huynh

Nguyễn Văn Sáng

Lê Ngọc Giang

Hoàng Thị Thủy

Trương Minh Hùng

Trần Trung Chuyên

Phạm Thanh Thạo

 - Trường Đại học quốc lập 

Thành Công, Đài Loan

- Cục Bản đồ, Bộ tổng tham 

mưu, Quân đội nhân dân 

Việt Nam

- Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam
BM. TĐPT&SS 2015 2017

 - Hệ thống định vị - dẫn đường tích hợp INS/GNSS 

từ máy thu GNSS và cảm biến quán tính IMU;

- Phần mềm với các module xử lý số liệu tích hợp 

INS/GNSS với các thuật toán đề xuất;

- Công bố 01 bài báo đăng tạp chí nước ngoài, 03 bài 

báo đăng tạp chí trong nước và 01 báo cáo đăng kỷ 

yếu hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Xuất bản 01 sách chuyên khảo “Hệ thống dẫn đường 

tích hợp INS/GNSS”.

- Đào tạo 02 thạc sĩ và tham gia đào tạo 01 tiến sĩ theo 

hướng nghiên cứu của đề tài.

2 Nghiên cứu mô phỏng ứng xử thủy 

– nhiệt – cơ của bê tông chịu nhiệt 

độ cao bằng phương pháp lưới rời 

rạc (discrete lattice modelling 

approaches)

Nguyễn Trọng Dũng

Đặng Hoàng Thông

Hồ Anh Cương

Phạm Đức Thọ

Tăng Văn Lâm

Trần Mạnh Hùng

Đặng Quang Huy

Phạm Văn Hùng

Bùi Anh Thắng

Viện nghiên cứu có hóa và 

vi cấu trúc vật liệu 

(L(CM)2M) - Đại học 

Laval, Canada
BM. XDHTCS 2015 2017



3 Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc 

vật liệu trầm tích và sa khoáng đi 

kèm trên vùng biển ven bờ Huế- 

Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân 

tích địa hóa khoáng vật nặng và 

định tuổi tuyệt đối.

Hoàng Văn Long

Ngô Xuân Thành

Trần Mỹ Dũng

Ngô Thị Kim Chi

Nguyễn Hữu Hiệp

Đào Văn Nghiêm

 - Trung tâm Địa chất và 

Khoáng sản biển

- Viện nghiên cứu địa chất 

và địa vật lý biển

- University of London

- Louisiana State University

BM. Địa chất 2015 2017

 - Bộ Bản đồ phân bố trầm tích tầng mặt và sa khoáng 

đi kèm vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng;

- Mặt cắt địa chất/địa chấn minh giải thể hiện cấu trúc 

địa chất dưới sâu của vùng nghiên cứu;

- Mô hình cung cấp vật liệu trầm tích;

-  Công bố 04 bài báo đăng trong Tạp chí chuyên 

ngành trong nước và 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc 

tế thuộc danh mục ISI;

- Đào tạo được 01 Nghiên cứu sinh và 03 thạc sỹ.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động 

và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Những kết quả thu được có ý nghĩa quan trọng trong 

việc định hướng công tác tìm kiếm – thăm dò và đánh 

giá triển vọng sa khoáng trong vùng nghiên cứu; Góp 

phần hiệu quả cho công tác quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và sử dụng hợp lý không gian đới bờ.

- Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ đặc điểm 

phân bố trầm tích, điều kiện môi trường thành tạo và 

nguồn gốc sa khoáng đi kèm có mặt trong vùng biển 

Thừa thiên Huế - Đà Nẵng.

- Đề tài đã thu hút được nhiều nhà khoa học và cán bộ 

trẻ tham gia. Đây là cơ hội tốt để tăng cường năng lực 

nghiên cứu, trình độ chuyên môn và đào tạo các cán 

bộ chuyên ngành địa chất biển.

4 Nghiên cứu bản chất kiến tạo các 

đá mafic, siêu mafic và tiềm năng 

sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin 

liên quan trong bể Sông Hiến - An 

Châu, Đông Bắc.

Ngô Xuân Thành

Bùi Hoàng Bắc

Trần Thanh Hải

Trần Mỹ Dũng

Nguyễn Quốc Hưng

Lê Xuân Trường

Trường Đại học Khoa học 

Okayama, Nhật bản

BM. Địa chất 2016 2017

 - Sơ đồ tiến hóa kiến tạo liên quan đến sinh khoáng 

Cu-Ni-platin khu vực liên quan đến đối tượng nghiên 

cứu;

-  Công bố 02 bài báo đăng trong Tạp chí chuyên 

ngành, 03 bài báo đăng trong Hội nghị  khoa học 

trong nước, 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

quốc tế và 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI;

- Đào tạo được 01 thạc sỹ và 04 Đại học.



5 Nghiên cứu công nghệ và chế tạo 

thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng 

lực dạng Hydrofloat để tuyển  một 

số khoáng sản phi kim độ hạt  thô 

tại Việt Nam 

Nguyễn Hoàng Sơn

Nhữ Thị Kim Dung

Nguyễn Ngọc Phú

Vũ Thị Chinh

Lê Việt Hà

Phùng Tiến Thuật

Phạm Thị Nhung

Trần Văn Được

Công ty Apatit Việt Nam

BM. Tuyển khoáng 2016 2017

 - Thiết bị tuyển nổi trọng lực Hydrofloat với năng 

suất 0,2 t/giờ;

- Bản vẽ thiết kế thiết bị tuyển nổi trọng lực 

Hydrofloat;

- Sơ đồ và quy trình công nghệ tuyển quặng apatit-

carbonat Mỏ Cóc – Lào Cai với độ hạt cấp liệu -0,5 

mm trên thiết bị Hydrofloat;

 Sơ đồ và quy trình công nghệ tuyển một đối tượng 

quặng fenspat vùng Phú Thọ với độ hạt cấp liệu -0,5 

(1,0) mm trên thiết bị Hydrofloat;

- Công bố 02 bài báo đăng trên Tạp chí Công nghiệp 

Mỏ; 01 bài Hội nghị khoa học toàn quốc ngành Mỏ và 

01 bài trong Hội nghị khoa học quốc tế;

- Đào tạo được 02 thạc sĩ và 10 kỹ sư.

6 Nghiên cứu tận thu than trong đất 

đá lẫn than tại một số mỏ than 

vùng Quảng Ninh.

Nhữ Thị Kim Dung

Phạm Hữu Giang

Phạm Văn Luận

Vũ Thị Chinh

Trần Trung Tới

Phạm Thị Nhung

Trần Văn Được

Phùng Tiến Thuật

 - Mỏ than Núi Béo

- Mỏ than Đèo Nai

BM. Tuyển khoáng 2016 2017

 - 01 Quy trình công nghệ tuyển loại đất đá lẫn than 

thuộc các mỏ than vùng Quảng Ninh;

- Công bố 02 bài báo đăng trong Tạp chí Công nghiệp 

mỏ; 02 bài báo đăng trong kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo 

trong nước và 01 bài báo đăng trong Hội nghị quốc tế;

- Đào tạo được 02 thạc sỹ và 06 kỹ sư.

7 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 

phòng ngừa và khắc phục sự cố khi 

thi công công trình ngầm bằng máy 

đào hầm loại nhỏ tại Việt Nam.

Đặng Trung Thành

Đặng Văn Quân

Đào Viết Đoàn

Đào Văn Canh

Đỗ Ngọc Anh

Trần Tuấn Minh

Nguyễn Tài Tiến

Đặng Văn Kiên

Phan Tuấn Anh

 - Trường Đại học tổng hợp 

Ruhr - Bochum

- Viện Khoa học Công nghệ 

Mỏ

BM. XDCTN&Mỏ 2016 2017

 - Module mô phỏng thi công CTN bằng MĐHLN;

-  Công bố 03 bài báo đăng trong Tạp chí Công nghiệp 

mỏ; 01 bài báo đăng trên tạp chí Journal of Mining 

and Earth Sciences, 02 bài báo đăng trong Hội nghị  

khoa học quốc tế và 02 bài báo khoa học đăng trên tạp 

chí quốc tế;

- Đào tạo được 01 thạc sỹ và 01 nhóm nghiên cứu 

khoa học sinh viên.

8 Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn 

động nổ mìn đến kết cấu chống giữ 

của công trình ngầm lân cận khi thi 

công đường hầm bằng phương 

pháp khoan nổ mìn.

Đặng Văn Kiên

Đỗ Ngọc Anh

Nguyễn Xuân Mãn

Đặng Trung Thành

Nguyễn Tài Tiến

Đào Viết Đoàn

Trần Tuấn Minh

Phan Tuấn Anh

BM.XDCTN&Mỏ 2016 2017

 - Mô đun mô phỏng số bằng phần mềm Abaqus;

- Công bố 07 bài báo đăng trong Tạp chí chuyên 

ngành trong nước, 02 bài báo đăng trong Hội nghị  

khoa học quốc tế, 02 Hội nghị trong nước và 01 bài 

báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế trên hệ thống 

ISI;

- Góp phần đào tạo 01 tiến sỹ (nội dung đề tài góp 

phần hoàn thiện 01 nội dung luân văn Tiến sỹ của 

chính chủ nhiệm đề tài).



9 Nghiên cứu phương pháp xác định 

dị thường trọng lực cho vùng biển 

xung quanh Quần đảo Trường Sa 

bằng số liệu đo cao vệ tinh và số 

liệu trọng lực vệ tinh

Vũ Văn Trí

Nguyễn Văn Sáng

Lê Minh Tá

Nguyễn Văn Trung

Bùi Khắc Luyên

Vũ Đình Toàn

Lê Thị Thanh Tâm

Nguyễn Văn Lâm

Kim Thị Thu Hương

Phạm Văn Tuyên

 - Trường Đại học Tổng 

hợp Trắc địa- Bản đồ 

Matxcova, Liên bang Nga

- Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà 

Nội

- Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

Thành phố Hồ Chí Minh

BM. Trắc địa cao cấp 2016 2017

 - Phương pháp xác định dị thường trọng lực bằng số 

liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh trên 

vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa

- Chương trình máy tính xác định dị thường trọng lực 

bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh

- Bộ số liệu dị thường trọng lực xác định bằng số liệu 

đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh cho vùng 

biển xung quanh Quần đảo Trường Sa.

- Bản đồ số dị thường trọng lực cho vùng biển xung 

quanh Quần đảo Trường Sa.

- Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế, 06 bài báo 

trên tạp chí trong nước và 03 báo cáo trên kỷ yếu hội 

nghị khoa học quốc tế.

- Xuất bản sách chuyên khảo “Xác định dị thường 

trọng lực biển bằng số liệu đo cao vệ tinh”.

- Đào tạo 02 thạc sỹ và tham gia đào tạo 01 NCS.

10 Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo  

(ANN) xây dựng mô hình quan hệ 

PVT để xác định hệ số thể tích 

thành tạo (FVF) và tỷ số dầu khí 

(GOR) bể Cửu Long, Việt Nam

Nguyễn Anh Dũng

Lê Đình Chiển

Hồ Văn Sơn

Hoàng Long

Trần Thị Thanh Huyền

Phạm Đức Thắng

Nguyễn Hải An

Lê Hải An

 - Trung tâm nghiên cứu tìm 

kiếm thăm dò khai thác dầu 

khí, Viện Dầu khí Việt Nam

- Bộ môn kỹ thuật hóa học 

và khoa học vật liệu, khoa 

kỹ thuật, đại học California 

Davis, Mỹ

- Trường Kỹ thuật dầu khí 

và Hóa dầu, Đại học 

Chulalongkorn, Thái Lan

BM. Lọc hóa dầu 2015 2017

Mô hình qua hệ PVT để xác định hệ số thể tích thành 

tạo dầu (PVF) bể Cửu Long và mô hình quan hệ PVT 

để xác định tỉ số dầu khí (GOR) bể Cửu Long

11 Nghiên cứu quy trình biến tính 

aminopolysaccharide tự nhiên sử 

dụng làm chất phá nhũ gây đông tụ 

có khả năng phân hủy sinh học cho 

quá trình xử lý nước nhiễm dầu 

dạng nhũ tương dầu/nước tại nhà 

máy lọc dầu

Nguyễn Thị Linh

Lê Đình Chiển

Nguyễn Anh Dũng

Công Ngọc Thắng

Vũ Văn Toàn

Nguyễn Thị Vỹ Tuyền

Võ Chánh Chân

Trần Ngọc Tuân

Trần Nhật Minh

Công ty TNHH MTV lọc 

hóa dầu Bình Sơn

BM. Lọc hóa dầu 2016 2018



12 Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới 

polyme hữu cơ xốp cho quá trình 

lưu trữ xử lý CO2 trong khí thải 

công nghiệp.

Tống Thị Thanh 

Hương

Công Ngọc Thắng

Vũ Văn Toàn

Bùi Thị Thu Hoài

Trần Ngọc Tuân

Trần Nhật Minh

 - Trung tâm nghiên cứu 

Môi trường Địa chất, 

trường Đại học Mỏ - Địa 

chất

- Bộ môn Kỹ thuật hóa học 

và khoa học vật liệu, Khoa 

Kỹ thuật, trường ĐH UC 

Davis, Mỹ

BM. Lọc hóa dầu 2016 2018

13 Nghiên cứu khả năng sản xuất 

hydro sạch từ than sinh khối nhằm 

nâng cao hiệu quả của quá trình 

khí hóa rác thải nông nghiệp

Ngô Thanh Hải

Công Ngọc Thắng

Trần Văn Tuân

Nguyễn Mai Hà

Ngô Thanh Hải

Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Thùy 

Dương

Nguyễn Anh Dũng

Văn Đình Sơn Thọ

Lê Cảnh Tuấn

BM. Lọc hóa dầu 2016 2018

14 Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro 

bụi thủy tinh núi lửa để làm vật 

liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ 

chăm sóc cây trồng

Nguyễn Khắc Giảng

Lê Tiến Dũng

Phạm Thị Vân Anh

Phạm Trường Sinh

Hà Thành Như

Nguyễn Trung Thành

Đặng Thị Vinh

Lê Thị Ngọc Tú

 - Trung tâm nghiên cứu và 

ứng dụng Vật liệu xây dựng 

nhiệt đới (Đại học Xây 

dựng)

- Trung tâm triển khai công 

nghệ khoáng chất trường 

Đại học Mỏ - Địa chất

- Công ty Cổ phần tư vấn 

Tài nguyên và Môi trường 

Việt Nam

BM. Khoáng thạch 2016 2018

15 Nghiên cứu điều kiện thành tạo 

quặng Đồng bồn trũng An Châu, 

Đông bắc Việt Nam

Lê Thị Thu

Trần Bỉnh Chư

Lê Xuân Trường

Hoàng Thị Thoa

Nguyễn Trung Thành 

Phạm Trường Sinh

Võ Tiến Dũng

 - Phòng phân tích thí 

nghiệm, Tổng cục Địa chất 

Nhật Bản - Geological 

Survey of Japan

- Trường đại học Tasmania, 

Autralia

- Liên đoàn Địa chất Đông 

Bắc

BM. Tìm kiếm thăm dò 2016 2017



16 Nghiên cứu xây dựng chế độ làm 

việc hợp lý của các trạm quạt gió 

chính cho các mỏ than hầm lò vùng 

Đông Triều- Uông Bí

Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Cao Khải

Bùi Mạnh Tùng

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Hồng Cường

Đào Văn Chi

Đặng Phương Thảo

Nguyễn Thành Vinh

Đinh Thị Thanh Nhàn

 Công ty than Hồng Thái

BM. KTHL 2017 2018 98

17 Nghiên cứu sự phát triển địa chất 

và trầm tích giai đoạn Kainozoi 

sớm (Eoxen - Oligoxen) đối với sự 

hình thành các tích tụ dầu 

khí ở khu vực Đông Bắc Bể Sông 

Hồng

Lê Ngọc Ánh

Bùi Thị Ngân

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Duy Mười

Hoàng Văn Long

Phan Thiên Hương

Phạm Văn Tuấn

 - Tập đoàn Dầu khí quốc 

gia Việt Nam

- Tổng công ty Tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí BM. Địa chất dầu 2017 2018 98

18 Quy luật vận động kiến tạo hiện 

đại khu vực đồng bằng ven biển 

Quảng Nam và ý nghĩa của nó 

trong dự báo và phòng tránh tai 

biến địa chất

Nguyễn Quốc Hưng

Trần Thanh Hải

Hoàng Văn Long

Ngô Xuân Thành

Vũ Anh Đạo

Lê Minh Hiếu

Bùi Thị Thu Hiền

Nguyễn Minh Quyền

Bùi Vĩnh Hậu

Nguyễn Trường Tài

Trung tâm phân tích, thí 

nghiệm Công nghệ cao, 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

BM. Địa chất 2017 2018 98

19 Nghiên cứu chế tạo hạt hấp phụ từ 

hydroxyapatit tổng hợp và đánh giá 

khả năng loại bỏ kim loại nặng 

trong nước sinh hoạt của vật liệu

Lê Thị Duyên

Đinh Thị Mai Thanh

Công Tiến Dũng

Đỗ Thị Hải

Lê Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Thu

Võ Thị Hạnh

Phạm Thị Năm

Cao Thị Hồng

Nguyễn Thị Thơm

 - Viện Kỹ thuật nhiệt đới, 

Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam

  - Viện Địa chất, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam
BM. Hóa học 2017 2018 98

20 Nghiên cứu xác định tham số dự 

ứng lực phù hợp với kết cấu neo 

chống trong các đường lò vùng 

Quảng Ninh

Đào Viết Đoàn

Trần Tuấn Minh

Đào Văn Canh

Ngô Doãn Hào

Đặng Trung Thành

Nguyễn Tài Tiến

Đặng Văn Kiên

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Thị Hương

 - Viện Khoa học và Công 

nghệ Mỏ

- Trường Đại học Công 

nghiệp Quảng Ninh

- Trường Đại học Mỏ và 

công nghệ Từ Châu, Trung 

Quốc

BM. XDCTN&Mỏ 2017 2018 98



21 Nghiên cứu đặc điểm phân bố và 

đánh giá chất lượng của khoáng vật 

dạng ống halloysite khu vực Thạch 

Khoán, Phú Thọ và định hướng sử 

dụng hợp lý

Bùi Hoàng Bắc

Khương Thế Hùng

Ngô Xuân Thành

Phan Viết Sơn

Đỗ Mạnh An

Trần Thị Vân Anh

Bùi Thanh Tịnh

Vũ Anh Đạo

Đại học YonSei, Hàn Quốc

BM. Tìm kiếm thăm dò 2017 2018 98

22 Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa học 

và thực tiễn cải tạo phục hồi môi 

trường các mỏ sa khoáng ven biển” 

cho sinh viên ngành môi trường

Đỗ Văn Bình

Nguyễn Quốc Phi

Đào Đình Thuần

Đỗ Thị Hải

Đỗ Cao Cường

Trần Thị Kim Hà

Trần Thị Thu Hương

Vũ Thị Phương Thảo

Nguyễn Quang Minh

BM. ĐST&CNMT 2017 2018

Công bố 01 bài báo đăng trong Tạp chí chuyên ngành 

trong nước, 03 bài báo đăng trong Hội nghị Quốc tế 

và hỗ trợ 02 nhóm Sinh viên nghiên cứu khoa học

23 Nghiên cứu xây dựng mô hình 

cảnh báo và phân vùng nguy cơ lũ 

quét trên cơ sở tích hợp trí tuệ 

nhân tạo, dữ liệu và công nghệ địa 

tin học, áp dụng thử nghiệm cho 

khu vực tỉnh Lào Cai

Ngô Thị Phương Thảo

Bùi Tiến Diệu

Nguyễn Quang Khánh

Nguyễn Cẩm Vân

Ngô Hùng Long

Đào Văn Phương

Đỗ Thị Thanh Thủy

Vũ Gia Bình

Công ty cổ phần tư vấn, đầu 

tư xây dựng và ứng dụng 

công nghệ mới (Vinaconex 

R&D)
BM. Tin trắc địa 2018 2019 207

24 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống 

thép linh hoạt hợp lý cho các 

đường lò đá cơ bản trong điều kiện 

vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng 

cho các mỏ than hầm lò vùng Uông 

Bí- Quảng Ninh

Trần Tuấn Minh

Nguyễn Duyên Phong

Ngô Doãn Hào

Đỗ Ngọc Anh

Đào Viết Đoàn

Đặng Trung Thành

Nguyễn Tài Tiến

Đặng Văn Kiên

Phạm Thị Yến

Hoàng Nguyễn Lộc

Viện Khoa học và Công 

nghệ Mỏ - Vinacomin

BM.XDCTN&Mỏ 2018 2019 203

25 Nghiên cứu nguồn gốc, đặc điểm 

phân bố sa khoáng titan đới bờ 

Nam Trung bộ trên cơ sở phân tích 

tuổi tuyệt đối U-Pb và địa hóa 

khoáng vật

Nguyễn Hữu Hiệp

Hoàng Văn Long

Bùi Thị Thu Hiền

Ngô Thị Kim Chi

Phan Văn Bình

Vũ Anh Đạo

Trịnh Thế Lực

 - London Geochronology 

Centre thuộc Đại học 

London, Vương quốc Anh

- Liên đoàn Địa chất và 

khoáng sản biển

BM. Địa chất 2018 2019 207



26 Nghiên cứu quy trình công nghệ 

sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu 

sinh học dạng vi sữa ứng dụng 

trong bảo quản nông sản sau thu 

hoạch

Phạm Xuân Núi

Bùi Thị Lệ Thủy

Tống Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Minh Đức

Đinh Văn Kha

Hoàng Thị Hòa

Trần Ngọc Tuân

Nguyễn Thị Linh

 - Viện bảo vệ thực vật

- Trung tâm phát triển cây 

trồng Hà Nội

- Trung tâm nghiên cứu 

triển khai Công nghệ hóa 

học, Viện Hóa học công 

nghiệp

BM. Lọc hóa dầu 2016 2017

27 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

quan trắc liên tục sự dịch chuyển 

và biến dạng công trình trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

Phạm Công Khải

Lê Văn Cảnh

Nguyễn Gia Trọng

Nguyễn Viết Nghĩa

Nguyễn Quốc Long

Võ Ngọc Dũng

Bùi Thị Hồng Thắm

Nguyễn Trần Trung

 - Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà 

Nội

- Công ty TNHH Trắc địa 

bản đồ Nam Phương
BM. Trắc địa mỏ 2016 2017

28 Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy 

nhiệt điện tỉnh Thái Nguyên trong 

xây dựng đường giao thông phục 

vụ phát triển bền vững và bảo vệ 

môi trường

Bùi Trường Sơn

Nguyễn Ngọc Dũng

Phùng Hữu Hải

Bùi Văn Bình

Nguyễn Thị Nụ

Phạm Thị Ngọc Hà

Nguyễn Văn Hùng

 - Trung tâm nghiên cứu 

Địa kỹ thuật, trường Đại 

học Mỏ - Địa chất

- Công ty tư vấn, triển khai 

công nghệ và xây dựng Mỏ - 

 Địa chất

- Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Tây Bắc

BM. ĐCCT 2017 2019

29 Nghiên cứu xây dựng mô hình 

cảnh báo và phân vùng lũ quét cho 

tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến 

đổi khí hậu

Nguyễn Viết Nghĩa

Bùi Tiến Diệu

Nguyễn Cẩm Vân

Nguyễn Quốc Long

Lê Thị Thu Hà

Phạm Thị Làn

Lê Văn Cảnh

Ngô Hùng Long

Đào Văn Phương

Ngô Thị Phương Thảo

 - Đài khí tượng thủy văn 

khu vực Việt Bắc

- Trung tâm Cơ điện mỏ, 

trường Đại học Mỏ - Địa 

chất

- Trườn Đại học Đông Nam 

Na uy

BM. Trắc địa mỏ 2018 2019 194

30 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước 

mặt và nước dưới đất vùng đồng 

bằng sông Cửu Long bằng phương 

pháp kỹ thuật đồng vị

Nguyễn Bách Thảo

BM.ĐCTV 2018 2021 133



31 Khảo sát thực địa bổ sung thành 

lập bản đồ cấu trúc kiến tạo tỷ lệ 

1:25.000 và lấy các loại mẫu thuộc 

đề tài "Nghiên cứu xác lập tổ hợp 

phương pháp điều tra một số loại 

hình khoáng sản kim loại nội sinh 

ẩn sâu. Áp dụng thí điểm điều tra 

và khoanh vùng triển vọng vàng 

gốc ở địa khu Nam Ngãi

Ngô Xuân Thành

BM. Địa chất 2018 2018 1.096

III. Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

1 Nghiên cứu đánh giá đặc điểm 

quặng hóa và phân vùng triển vọng 

quặng thiếc gốc khu vực Ma Ty - 

Du Long

Bùi Thanh Tịnh

Đỗ Mạnh An

Khương Thế Hùng
BM. Tìm kiếm thăm dò 2017 2018 30

2 Xây dựng quy trình tách khoáng 

vật zircon phục vụ công tác xác 

định tuổi tuyệt đối của đá bằng 

phương pháp đồng vị phóng xạ U - 

Pb tại Trung tâm Phân tích, Thí 

nghiệm Công nghệ cao. Áp dụng 

thử nghiệm đối với phức hệ Chu 

Lai - Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Trịnh Thế Lực

Nguyễn Hữu Hiệp

Vũ Thị Thu Hiền

Bùi Thị Ngân

Vũ Anh Đạo

London Geochronology 

Centre thuộc Đại học 

London, Vương quốc Anh

TT.PTTNC 2017 2018 30

3 Nghiên cứu, xây dựng sơ đồ mạng 

gió hợp lý và tính toán liên hợp các 

trạm quạt tại một số mỏ than hầm 

lò khai thác đồng thời nhiều mức 

vùng Quảng Ninh

Nguyễn Hồng Cường

BM. KTHL 2017 2018 25

4 Nghiên cứu khả năng ứng dụng 

công nghệ phá vỡ đất đá và than 

bằng khí nén ở mỏ than Mạo Khê 

nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao 

hiệu quả trong quá trình khai thác

Đào Văn Chi

Nguyễn Văn Thịnh

Phạm Đức Hưng

Đặng Phương Thảo

Nguyễn Xuân Hoàn

 - Viện Khoa học an toàn 

Bắc Kinh - Trung quốc

- Công ty than Mạo Khê

BM. KTHL 2017 2018 20



5 Mô hình hoá khối đá nứt nẻ và cấu 

trúc hệ khe nứt hỗ trợ thiết kế và 

lập kế hoạch khai thác một số mỏ 

đá khối ở Việt Nam.

Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Văn Việt

Nguyễn Đình An

Lê Quý Thảo

Lê Thị Thu Hoa

 - Mỏ đá khối Phú Yên, tỉnh 

Phú Yên

- Mỏ đá khối Phù Cát, tỉnh 

Quy Nhơn

- Mỏ đá khối Thung Khuộc, 

tỉnh Nghệ An

- Mỏ đá khối Phú Lộc, Huế

BM.KTLT 2017 2018 20

6 Nghiên cứu ứng xử của kết cấu nhà 

cao tầng chịu tải trọng động đất khi 

thay thế sơ đồ tính thực bằng sơ đồ 

tính tương đương

Đặng Văn Phi

Nguyễn Văn Mạnh

Bùi Văn Đức

Phạm Thị Nhàn

2017 2018 20

7 Tổng hợp màng hydroxyapatit pha 

tạp bạc trên nền thép không gỉ 

316L bằng phương pháp trao đổi 

ion để tăng cường khả năng kháng 

khuẩn cho màng hydroxyapatit

Đỗ Thị Hải

Võ Thị Hạnh

Đinh Thị Mai Thanh

Phạm Thị Năm

Nguyễn Viết Hùng

Phòng ăn mòn và bảo vệ 

kim loại, Viện Kỹ thuật 

nhiệt đới, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam
BM. Hóa học 2017 2018 25

8 Nghiên cứu sự chuyển giao BCS – 

BEC trong dichalcogenide kim loại 

chuyển tiếp.

Đỗ Thị Hồng Hải

Nguyễn Thị Hậu

Đinh Văn Thiên

Nguyễn Mạnh Hùng

BM. Vật lý 2017 2018 20

9 Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật 

liệu meta hấp thụ tuyệt đối sóng 

điện từ

Lê Đắc Tuyên

Nguyễn Thị Diệu Thu

Dư Thị Xuân Thảo

Hồ Quỳnh Anh

Viện Khoa học Vật liệu

BM. Vật lý 2017 2018 25

10 Đề xuất phương pháp và xây dựng 

phần mềm tổng hợp tiếng nói tiếng 

Mường cho hai phương ngữ 

Mường Bi – Hòa Bình và Mường 

Tân Sơn – Phú Thọ

Phạm Văn Đồng

Trần Thị Thu Thúy

Phạm Thị Hải Vân

Phạm Thị Nguyệt

Phạm Hữu Lợi

BM. CNPM 2017 2018 25

11 Ứng dụng mô hình Flow shop và 

thuật toán Tabu để hỗ trợ lập lịch 

sản xuất cho một doanh nghiệp

Tạ Quang Chiểu

Đặng Hữu Nghị

Bùi Thị Vân Anh

Lê Thanh Thủy

Công ty TNHH công nghiệp 

Trí Cường
BM. THCB 2017 2018 20

12 Nghiên cứu, khảo sát dòng hỗn 

hợp vật liệu chèn lò trong đường 

ống trên mô hình thí nghiệm phục 

vụ công tác vận tải vật liệu chèn lò 

bằng thủy lực

Nguyễn Duy Chỉnh

Nguyễn Sơn Tùng

BM. KTCK 2017 2018 25



13 Kết hợp phân tích đa thứ bậc và dữ 

liệu viễn thám trong thành lập bản 

đồ phân bố dân cư 

Đỗ Thị Phương Thảo

Nguyễn Văn Lợi

Phạm Văn Hiệp

Trần Quỳnh An

Trần Thị Tuyết Vinh

 - Đài Viễn thám trưng 

ương, Cục Viễn thám Quốc 

gia

- Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế công trình xây dựng 

Hải Phòng

BM. Bản đồ 2017 2018 20

14 Nghiên cứu phương pháp dự báo 

chuyển dịch biến dạng công trình 

theo mô hình động

Phạm Quốc Khánh

Võ NGọc Dũng

Nguyễn Thị Kim Thanh
BM. TĐCT 2017 2018 20

15 Nâng cao độ chính xác xây dựng 

mô hình số độ cao từ ảnh hàng 

không (UAV) để thành lập bản đồ 

địa hình tỷ lệ lớn.

Phạm Hà Thái

Lê Thu Trang

Phạm Thị Thanh Hòa

Nguyễn Minh Hải

Trần Phương Ly

Xí nghiệp chụp ảnh Hàng 

không

BM. Đo ảnh viễn thám 2017 2018 20

16 Nghiên cứu xây dựng chương trình 

tự động chiết xuất nước bề mặt sử 

dụng các chỉ số nước (WIs) trên tư 

liệu ảnh viễn thám

Cao Xuân Cường

Trần Thanh Hà

Lê Văn Cảnh

Phạm Văn Chung

BM. Trắc địa mỏ 2017 2018 20

17 Nghiên cứu xác định ranh giới dịch 

chuyển và biến dạng trên bề mặt do 

ảnh hưởng khai thác các vỉa G9 và 

H10 mỏ than Mông Dương

Lê Văn Cảnh

Nguyễn Quốc Long

Phạm Văn Chung BM. Trắc địa mỏ 2017 2018 20

18 Hoàn thiện hệ thống thông tin phục 

vụ công tác khoán chi phí của các 

doanh nghiệp khai thác than trong 

giai đoạn chuyển từ công nghệ khai 

thác lộ thiên sang công nghệ khai 

thác hầm lò – Áp dụng cho Công ty 

Cổ phần Than Núi Béo

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Hồng Hạnh

Vũ Diệp Anh

Vũ Thị Hiền

Công ty cổ phần than Núi 

Béo

BM. KTCS 2017 2018 20

19 Phương án tự chủ đại học ở một số 

quốc gia trên thế giới, đề xuất giải 

pháp cho Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất

Nguyễn Thị Bích Lệ

Nguyễn Thi Phương

Ngô Văn Hưởng

Nguyễn Ngọc Ninh

BM. Mác 2017 2018 30

20 Nghiên cứu đề xuất thuật toán 

phân tách tiếng nói từ tín hiệu thu 

âm có nhiễu ở mức cao để hỗ trợ 

hệ thống nhận dạng tiếng nói trong 

môi trường nhiễu.

Dương Thị Hiền 

Thanh

Nguyễn Thu Hằng

Vũ Thị Kim Liên

Võ Thị Thu Trang

Phạm Thị Nguyệt

BM. THKT 2018 2019 25



21 Nghiên cứu phát triển phần mềm 

tính toán dòng chảy hai pha khí-

lỏng trong ống thẳng dựa trên các 

mô hình lý thuyết hiện tại để hiện 

đại hóa quá trình tính toán trong 

quá trình khai thác dầu khí

Nguyễn Như Hùng

Võ Thị Thu Trang

College of natural science 

and engineering, the 

university of tulsa, USA
BM.SBVL 2018 2019 85

22 Nghiên cứu tuyển quặng Cromit 

Cổ Định – Thanh Hóa cỡ hạt mịn 

bằng thiết bị  tuyển siêu trọng lực 

Knelson và bàn đãi bùn

Lê Việt Hà

Nhữ Thị Kim Dung

Vũ Thị Chinh

Trần Văn Được

Công ty cổ phần Cromit Cổ 

Định - Thanh Hóa
BM. Tuyển khoáng 2018 2019 25

23 Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu 

lượng nước và độ thông khí đến 

quá trình rơi của các hạt khoáng có 

tỷ trọng khác nhau trong thiết bị 

tuyển nổi dòng nước ngược

Phạm Thị Nhung

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Ngọc Phú

Phùng Tiến Thuật

Trần Văn Được

BM. Tuyển khoáng 2018 2019 25

24 Nghiên cứu cải tiến biên dạng rotor 

bơm thùy để nâng cao hiệu suất 

bơm

Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Đức Thiên

Nguyễn Văn Tuệ

Công ty TNHH máy và Tự 

động hóa Hiển Long BM Kỹ thuật cơ khí 2018 2019 25

25 Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức 

độ rò gió với một số thông số của 

ống gió sử dụng trong thông gió 

khi đào đường lò ở mỏ than hầm lò 

vùng Quảng Ninh

Đặng Phương Thảo

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Văn Thịnh

Đặng Quang Hưng

Công ty than Hà Lầm

BM. KTHL 2018 2019 25

26 Nghiên cứu ứng dụng phương 

pháp ESR trong định tuổi hoạt 

động đứt gãy hiện đại, lấy ví dụ 

khu vực Quảng Nam

Vũ Anh Đạo

Trần Thanh Hải

Ngô Xuân Thành

Nguyễn Quốc Hưng

Bùi Thị Thu Hiền

Okayama University of 

Science, Japan

BM. Địa chất 2018 2019 30

27 Nghiên cứu phát triển mô hình ba 

chiều điều kiện địa chất công trình 

khu vực Hà Nội

Nhữ Việt Hà

Dương Văn Bình

Phùng Hữu Hải

Phạm Thị Ngọc Hà

Phạm Đức Nghiệp

Công ty cổ phần kiến trúc 

xây dựng môi trường và mỏ 

- TKV BM. ĐCCT 2018 2019 47,846

28 Nghiên cứu thành phần hóa học 

loài Vitex trifolia

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Thu Hiền

Lê Thị Phương Thảo

Vũ Thị Minh Hồng

Phạm Tiến Dũng

BM. Hóa học 2018 2019 25



29 Nghiên cứu xây dựng quy trình 

đánh giá các mô hình thống kê cho 

dữ liệu RADAR độ mở tổng hợp

Lê Thu Trang

Phạm Thị Thanh Hòa

Trần Thanh Hà

Phạm Hà Thái

Lê Thanh Nghị

BM. Đo ảnh viễn thám 2018 2019 25

30 Nghiên cứu nâng cao độ chính xác 

của mô hình số độ cao DEM dạng 

grid bằng mạng nơ ron Hopfield

Nguyễn Thị Thu 

Hương

Lã Phú Hiến

Lê Ngọc Giang

Trần Anh Tuấn

Trương Minh Hùng

Xí nghiệp bản đồ I - Công 

ty TNHH MTV Trắc địa 

bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ 

Tổng tham mưu BM. TĐPT&SS 2018 2019 25

31 Nghiên cứu, xây dựng phương 

pháp đánh giá các chỉ số mức độ 

phơi lộ thiên tai thường gặp bằng 

GIS kết hợp phân tích  đa chỉ tiêu 

phục vụ cho đánh giá hiểm họa 

thiên tai tổng quát cho lưu vực 

sông Vu Gia – Thu Bồn

Dương Anh Quân

BM. Bản đồ 2018 2019 30

32 Ứng dụng một số thư viện mã 

nguồn mở biểu diễn trực quan mô 

hình 3D thành phố trên nền Web

Lã Phú Hiến

Nguyễn Thị Thu Hương

Phạm Thanh Thạo

Trương Minh Hùng

BM. TĐPT&SS 2018 2019 25

33 Đánh giá vai trò của khí tự nhiên 

trong quá trình chuyển dịch năng 

lượng ở khu vực Châu Á đến 2050

Lê Minh Thống

Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Lan Hoàng 

Thảo

Phạm Ngọc Tuấn

 - Viện Dầu khí Việt Nam

- Labo GAEL, đại học 

Grenoble Alpes, CH Pháp
BM. QTDN ĐC-DK 2018 2019 20

34 Xây dựng mô hình dự báo dòng 

tiền và lựa chọn mô hình xác định 

ngân quỹ tối ưu cho các doanh 

nghiệp khai thác than Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Oanh

Bùi Thị Thu Thủy

Dương Thị Nhàn

Phạm Thu Hương

Phí Thị Kim Thư

BM. KTDN 2018 2019 25
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Bi6u m6u 19

BO GIAO DUC VA EAO TAO
TRUdNG DAI HQC MO - DlC CHAT

THONG BAO
C6ng khai thdng tin ccr sO vft chdt ciia co sO gi6o dgc il?i hgc, trudrg cao tting su ph?m, trung c6p su ph4m,

nnm h9c 2017-2018

B. COng khai thOng tin vd c6c phdng thi nghiQm, phdng thpc hdnh, xudng thgc tap, nhd tip da ndng, hQi truong,
phdng hqc, thu viQn, trung tdm hgc liQu

A. Cdng khai thdne tin vC dien tich det, t6ng dien tich san

STT NQi dung Dien tich (m2)
Hinh thric sfr dgng

Sd hftu Li0n k6t Thu6

I Ions dien tlch dat 89656.32 896s6.32

a Khu A 22742.42 227 42.42

b Khu B 16931 16931

c Khu C 354.9 354.9

d 56 36 TQB 90 90

L4ng S<rn 1480 l4 80

f DiQn tich gidi ph6ng khu dO thi d4i hgc 48058 480s 8

2 T0ng di€n tich sdn xdy dlmg phqc vu tldo tao, NCKH 6321| 63211

Trong d6:

a Khu A 43939 43939

b Khu B 16810 t6810

c Khu C 897 897

d Khu Biich Khoa 857 857

e Lang Sfil 648 648

g 36 36 neo 30 Ta Quans Briu 60 60

STT TGn
S6

luqrg
Mgc tlich sfr

dung
o6i tuqng

sir dgng

DiQn

tich sin
xey

dUng
(m2)

Hinh th ric sri dung

Srl htu Li€n k€t Thu€

I Phdne thi nghigm l5
Nghi€n cLlu,

thi nghi€m

vi€n, sinh
vi€n 19125 19t25

2 Xuong thuc tap, thuc hdnh 2

Nghi€n cfu,
thuc hdnh

vi€n, sinh
vi€n 500 500

3 HOi trudne ' 6

HQi nghi, hqp

hoc t0p..

C6n bQ,

sinh vi€n I IJJ t733

Hoi truone 300 983 983

Phdne hqp 309 100 100

Phdne hop 310 200 200

Fnonq noD Knoa oau Knl 100 100

Phdng hop nhd B 150 150

Phdne hop C 200 200

4. Phdng hoc 148
Hgc tap, tu
nghi€n cL?u

Can bQ,

sinh vi€n 28437 28437

5 Thu vi€n 2
HAc tap, tU

nghi€n c{ru

C6n b0,

sinh vi€n 15 40 1540

6 Trung tim hoc liOu...



C. Cong khai th6ng tin v6 hgc liQu (sdch, t4p chi, e-book, co s0 dt liQu tlipn tu) cira thu viQn vd trung tdm hgc liQu

D. DiCn tlch d6t/sinh vi€n; dign tich sdn/sinh vi6n

STT T6n 56 tuqng

I 36 phdng itqc 3

2
. l. ,

so cno ngnor o9c 200

3 36 m6y tinh cria thu viQn 58

4

S5 lugng ttAu s6ch, t4p chi, e-book, co sd dir lieu trong thu viQn (ddu s6ch, tpp

chi)

- 36 lugng diu srich )lJo oau sacn

- T4p chi 228 ddu tap chi

'- e-book 0

- Co sd dt liCu diCn lfr 9394 biiiu ghi thu muc

5 Sd thu viQn tliQn tu li6n k€t ngodi trudng

STT TGn ri4
I ^.^ _, , r:,,. t ^ulen Itcn qavstnn vlen 5.48s580029

2 DiOn tich sdn/sinh vi€n 3.867535487

Hd N6i, ngdy 28 thang 9 ndm 2TlSgfrg
U TRUONG

vfrl Hon
oPrniflf;
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B. Công khai về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT Hä vµ tªn
N¨m 

sinh

Giíi 

tÝnh

Chức 

danh

Tr×nh 

®é 

chuyªn 

m«n

Chuyªn m«n ®µo t¹o Chuyên ngành giảng dạy

1 NguyÔn Duy L¹c 1959 Nam TiÕn sü Kinh tÕ Ngành Kế toán

2 Bïi ThÞ Thu Thuû 1970 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ Ngành Kế toán

3 NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 1978 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ Ngành Kế toán

4 NguyÔn ThÞ Kim Oanh 1979 N÷ TiÕn sü KÕ to¸n tµi vô vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ Ngành Kế toán

5 PhÝ ThÞ Kim Th 1979 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ Ngành Kế toán

6 Ph¹m ThÞ Hång H¹nh 1979 N÷ TiÕn sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Kế toán

7 Lu ThÞ Thu Hµ 1979 N÷ TiÕn sü Tµi chÝnh ng©n hµng Ngành Kế toán

8 NguyÔn TiÕn Hng 1980 Nam TiÕn sü Kinh tÕ c«ng nghiÖp Ngành Kế toán

9 Ph¹m Minh H¶i 1984 Nam Th¹c sü Kinh tÕ c«ng nghiÖp Ngành Kế toán

10 D¬ng ThÞ Nhµn 1985 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ Ngành Kế toán

11 Ph¹m Thu H¬ng 1985 N÷ TiÕn sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Kế toán

12 Hoµng ThÞ Thuû 1986 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Kế toán

13 Lª ThÞ Thu Hång 1986 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Kế toán

14 NguyÔn ThÞ Minh Thu 1986 N÷ Th¹c sü   KÕ to¸n Ngành Kế toán

15 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 1988 N÷ Th¹c sü KÕ to¸n doanh nghiÖp Ngành Kế toán

16 NGuyÔn Thôc Anh 1989 N÷ Th¹c sü Tµi chÝnh ng©n hµng Ngành Kế toán

17 Phan Minh QUang 1990 Nam Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Kế toán

18 Vò Ngäc ThÞnh 1990 Nam Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Kế toán

19 NguyÔn V¨n Bëi 1957 Nam TiÕn sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

20 NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc 1965 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ má Ngành Quản trị kinh doanh

21 NguyÔn ThÞ Hång Loan 1972 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ c«ng nghiÑp Ngành Quản trị kinh doanh
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22 PhÝ M¹nh Cêng 1978 Nam Th¹c sü LuËt kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

23 TrÇn Anh Dòng 1978 Nam Th¹c sü Kinh tÕ häc Ngành Quản trị kinh doanh

24 Vò DiÖp Anh 1980 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ ®èi ngo¹i Ngành Quản trị kinh doanh

25 Ph¹m Thu Trang 1983 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ c«ng nghiÖp Ngành Quản trị kinh doanh

26 NguyÔn Thanh Th¶o 1986 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ c«ng nghiÖp Ngành Quản trị kinh doanh

27 NguyÔn ThÞ Ngäc Anh 1986 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

28 Vò ThÞ HiÒn 1987 N÷ Th¹c sü Qu¶n trÞ kinh doanh Ngành Quản trị kinh doanh

29 §ç H÷u Tïng 1958 Nam PGS TiÕn sü Kinh tÕ ®Þa chÊt Ngành Quản trị kinh doanh

30 Phan ThÞ Th¸i 1962 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ c«ng nghiÑp Ngành Quản trị kinh doanh

31 NguyÔn ThÞ Kim Ng©n 1968 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ c«ng nghiÑp Ngành Quản trị kinh doanh

32 NguyÔn Thanh Thuû 1978 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ c«ng nghiÑp Ngành Quản trị kinh doanh

33 TrÇn V¨n HiÖp 1980 Nam Th¹c sü Qu¶n trÞ kinh doanh dÇu khÝ Ngành Quản trị kinh doanh

34 Lª Minh Thèng 1981 Nam TiÕn sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

35 NguyÔn Thu Hµ 1986 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

36 NguyÔn Lan Hoµng Th¶o 1986 N÷ Th¹c sü Qu¶n trÞ Ngành Quản trị kinh doanh

37 Ph¹m Ngäc TuÊn 1987 Nam Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

38 §Æng Huy Th¸i 1955 Nam TiÕn sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

39 §µo Anh TuÊn 1976 Nam TiÕn sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

40 NguyÔn ThÞ Hoµi Nga 1978 N÷ PGS TiÕn sü Kinh tÕ, qu¶n lý doanh nghiÖp má Ngành Quản trị kinh doanh

41 §ång ThÞ BÝch 1979 N÷ TiÕn sü Kinh tÕ má Ngành Quản trị kinh doanh

42 NguyÔn Ngäc Kh¸nh 1979 Nam PGS TiÕn sü Kinh tÕ má Ngành Quản trị kinh doanh

43 Lª ThÞ Thu Hêng 1981 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ má Ngành Quản trị kinh doanh

44 Phan ThÞ Thuú Linh 1982 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ c«ng nghiÑp Ngành Quản trị kinh doanh

45 NguyÔn §øc Th¾ng 1982 Nam Th¹c sü Kinh tÕ, qu¶n lý doanh nghiÖp má Ngành Quản trị kinh doanh

46 Lª §×nh ChiÒu 1986 Nam Th¹c sü Qu¶n trÞ doanh nghiÖp má Ngành Quản trị kinh doanh

47 NguyÔn ThÞ Hêng 1986 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ c«ng nghiÑp Ngành Quản trị kinh doanh

48 Ph¹m Kiªn Trung 1988 Nam Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

49 NguyÔn V¨n Thëng 1989 Nam Th¹c sü Kinh tÕ c«ng nghiÑp Ngành Quản trị kinh doanh

50 Lª V¨n ChiÕn 1990 Nam Th¹c sü Qu¶n lý kinh tÕ Ngành Quản trị kinh doanh

1 Bïi ThÞ LÖ Thuû 1971 N÷ PGS TiÕn sü C«ng nghÖ hãa häc Ngành Lọc hóa dầu

2 Tèng ThÞ Thanh H¬ng 1974 N÷ PGS TiÕn sü Hãa häc Ngành Lọc hóa dầu

3 Ph¹m Xu©n Nói 1975 Nam PGS TiÕn sü Ho¸ häc Ngành Lọc hóa dầu

4 C«ng Ngäc Th¾ng 1975 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ ho¸ dÇu vµ läc dÇu Ngành Lọc hóa dầu

5 NguyÔn ThÞ Linh 1976 N÷ TiÕn sü Hãa häc Ngành Lọc hóa dầu
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6 Vò V¨n Toµn 1976 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ hãa häc Ngành Lọc hóa dầu

7 Ng« Thanh H¶i 1976 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ hãa häc Ngành Lọc hóa dầu

8 NguyÔn Anh Dòng 1979 Nam PGS TiÕn sü Läc ho¸ dÇu Ngành Lọc hóa dầu

9 D¬ng ViÕt Cêng 1980 Nam TiÕn sü Läc hãa dÇu Ngành Lọc hóa dầu

10 Ph¹m Trung Kiªn 1983 Nam Th¹c sü Kü thuËt hãa häc Ngành Lọc hóa dầu

11 Ng« Hµ S¬n 1984 Nam TiÕn sü Läc ho¸ dÇu Ngành Lọc hóa dầu

12 §oµn V¨n HuÊn 1986 Nam Th¹c sü Läc ho¸ dÇu Ngành Lọc hóa dầu

13 Hå V¨n S¬n 1986 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ Ho¸ dÇu Ngành Lọc hóa dầu

14 Phan Thiªn H¬ng 1970 N÷ PGS TiÕn sü §Þa vËt lý Ngành Địa vật lý

15 Lª H¶i An 1971 Nam PGS TiÕn sü Kü  thuËt dÇu má Ngành Địa vật lý

16 KiÒu Duy Th«ng 1979 Nam Th¹c sü §Þa vËt lý th¨m dß Ngành Địa vật lý

17 TrÇn Danh Hïng 1980 Nam Th¹c sü §Þa vËt lý Ngành Địa vật lý

18 D¬ng V¨n Hµo 1986 Nam Th¹c sü §Þa vËt lý Ngành Địa vật lý

19 Phan ThÞ Hång 1988 N÷ Th¹c sü Kü t huËt ®Þa vËt lý Ngành Địa vật lý

20 Tr¬ng ThÞ Chinh 1988 N÷ Th¹c sü VËt lý Ngành Địa vật lý

21 Vò Hång D¬ng 1989 Nam Th¹c sü Kü t huËt ®Þa vËt lý Ngành Địa vật lý

22 TrÇn quang Trung 1990 Nam §¹i häc §Þa vËt lý th¨m dß Ngành Địa vật lý

23 Ph¹m Ngäc Kiªn 1990 Nam Th¹c sü Kü t huËt ®Þa vËt lý Ngành Địa vật lý

24 TrÇn §×nh Kiªn 1954 Nam PGS TiÕn sü C«ng nghÖ vµ kü thuËt th¨m dß kho¸ng s¶n cã Ých Ngành Kỹ thuật dầu khí

25 Vò ThiÕt Th¹ch 1971 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ khoan - khai th¸c dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

26 NguyÔn ThÕ Vinh 1972 Nam PGS TiÕn sü C«ng nghÖ khoan vµ hoµn thiÖn giÕng dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

27 §ç Thµnh Sü 1976 Nam TiÕn sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

28 NguyÔn TrÇn Tu©n 1979 Nam TiÕn sü Khoan, th¨m dß kh¶o s¸t Ngành Kỹ thuật dầu khí

29 Lª Quang DuyÕn 1980 Nam TiÕn sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

30 Do·n ThÞ Tr©m 1984 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ khoan - khai th¸c dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

31 Bïi Thanh B×nh 1985 Nam TiÕn sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

32 NguyÔn V¨n Thµnh 1986 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ khoan - khai th¸c vµ c«ng nghÖ dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

33 NguyÔn TiÕn Hïng 1986 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ khoan - khai th¸c vµ c«ng nghÖ dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

34 T« H÷u Toµn 1986 Nam Th¹c sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

35 Tr¬ng V¨n Tõ 1987 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ khoan - khai th¸c vµ c«ng nghÖ dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

36 NguyÔn Kh¾c Long 1987 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ khoan - khai th¸c vµ c«ng nghÖ dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

37 Tèng TrÇn Anh 1990 Nam Th¹c sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

38 TrÇn H÷u Kiªn 1990 Nam Th¹c sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

39 NguyÔn V¨n Gi¸p 1957 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ khoan - khai th¸c dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

40 Lª §øc Vinh 1972 Nam TiÕn sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí



41 NguyÔn V¨n ThÞnh 1975 Nam TiÕn sü C¬ häc Ngành Kỹ thuật dầu khí

42 Hoµng Anh Dòng 1975 Nam TiÕn sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

43 TriÖu Hïng Trêng 1976 Nam PGS TiÕn sü Khoan - Khai th¸c dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

44 NguyÔn Phïng Hng 1980 Nam Th¹c sü C«ng tr×nh dÇu khÝ ngoµi biÓn Ngành Kỹ thuật dầu khí

45 §µo ThÞ Uyªn 1984 N÷ Th¹c sü M¸y vµ thiÕt bÞ khai th¸c dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

46 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 1984 N÷ TiÕn sü Kü thuËt truyÒn th«ng vµ tin häc Ngành Kỹ thuật dầu khí

47 NguyÔn Thanh TuÊn 1986 N÷ Th¹c sü M¸y vµ thiÕt bÞ khai th¸c dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

48 NguyÔn ThÞ Minh Hång 1974 N÷ TiÕn sü §Þa chÊt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

49 Ph¹m V¨n TuÊn 1975 Nam TiÕn sü §Þa chÊt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

50 Lª Ngäc ¸nh 1977 N÷ TiÕn sü §Þa chÊt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

51 NguyÔn Duy Mêi 1984 Nam Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật dầu khí

52 NguyÔn Minh Hßa 1988 Nam §¹i häc §Þa chÊt häc th.dß má dÇu, má khÝ ®èt Ngành Kỹ thuật dầu khí

53 Bïi ThÞ Ng©n 1988 N÷ §¹i häc §Þa chÊt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật dầu khí

54 NguyÔn Hoµng S¬n 1959 Nam PGS TiÕn sü TuyÓn kho¸ng Ngành Tuyển khoáng

55 NguyÔn Ngäc Phó 1960 Nam Th¹c sü Khai th¸c má Ngành Tuyển khoáng

56 Nh÷ ThÞ Kim Dung 1973 N÷ PGS TiÕn sü TuyÓn kho¸ng Ngành Tuyển khoáng

57 Ph¹m V¨n LuËn 1976 Nam PGS TiÕn sü TuyÓn kho¸ng Ngành Tuyển khoáng

58 Vò ThÞ Chinh 1978 N÷ Th¹c sü TuyÓn kho¸ng Ngành Tuyển khoáng

59 TrÇn Trung Tíi 1980 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ luyÖn kim Ngành Tuyển khoáng

60 Hoµng H÷u §êng 1983 Nam Th¹c sü TuyÓn kho¸ng Ngành Tuyển khoáng

61 TrÇn V¨n §îc 1983 Nam Th¹c sü LuËt kinh tÕ Ngành Tuyển khoáng

62 Ph¹m ThÞ Nhung 1986 N÷ Th¹c sü TuyÓn kho¸ng Ngành Tuyển khoáng

63  Ph¹m Thanh H¶i 1986 Nam Th¹c sü TuyÓn kho¸ng Ngành Tuyển khoáng

64  Phïng TiÕn ThuËt 1986 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ luyÖn kim Ngành Tuyển khoáng

65 TrÇn V¨n Thanh 1953 Nam PGS TiÕn sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

66 §Æng Vò ChÝ 1957 Nam PGS TiÕn sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật mỏ

67 NguyÔn Cao Kh¶i 1971 Nam Th¹c sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật mỏ

68 §ç Anh S¬n 1979 Nam TiÕn sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật mỏ

69 Vò Trung TiÕn 1980 Nam TiÕn sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật mỏ

70  Bïi M¹nh Tïng 1981 Nam TiÕn sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

71 Ph¹m §øc Hng 1981 Nam TiÕn sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

72 §µo V¨n Chi 1981 Nam TiÕn sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật mỏ

73 NguyÔn Phi Hïng 1982 Nam TiÕn sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

74 NguyÔn V¨n ThÞnh 1983 Nam Th¹c sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật mỏ

75 Lª Quang Phôc 1984 Nam Th¹c sü Khai th¸c má lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ



76 §Æng Quang Hng 1984 Nam Th¹c sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

77 Lª TiÕn Dòng 1985 Nam TiÕn sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

78 Vò Th¸i TiÕn Dòng 1986 Nam TiÕn sü Khai th¸c Ngành Kỹ thuật mỏ

79 NguyÔn V¨n Quang 1988 Nam Th¹c sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

80 §Æng Ph¬ng Th¶o 1989 N÷ §¹i häc Qu¶n lý m«i trêng Ngành Kỹ thuật mỏ

81 Lª V¨n QuyÓn 1956 Nam TiÕn sü Khai th¸c lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ

82 Lª ThÞ Thu Hoa 1969 N÷ TiÕn sü Kü thuËt khai th¸c má lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ

83 Bïi Xu©n Nam 1974 Nam Gi¸o s TiÕn sü Khai th¸c má lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ

84 NguyÔn §×nh An 1974 Nam TiÕn sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật mỏ

85 Ph¹m V¨n Hßa 1976 Nam PGS TiÕn sü Khai th¸c lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ

86 Vò §×nh HiÕu 1979 Nam PGS TiÕn sü Khai th¸c má lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ

87 NguyÔn Anh TuÊn 1980 Nam TiÕn sü Kü thuËt khai th¸c má lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ

88 TrÇn Quang HiÕu 1980 Nam TiÕn sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

89 Lª ThÞ Minh H¹nh 1982 N÷ Th¹c sü Khai th¸c má lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ

90 Lª QuÝ Th¶o 1983 Nam Th¹c sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

91 §ç Ngäc Hoµn 1985 Nam Th¹c sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

92 Ph¹m V¨n ViÖt 1985 Nam Th¹c sü Má vµ khai th¸c má Ngành Kỹ thuật mỏ

93 TrÇn §×nh B·o 1986 Nam Th¹c sü Khai th¸c má lé thiªn Ngành Kỹ thuật mỏ

94 NguyÔn Hoµng 1988 Nam Th¹c sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật mỏ

95 D¬ng §øc Hïng 1956 Nam TiÕn sü X©y dùng má Ngành Kỹ thuật mỏ

96 NguyÔn ViÕt Th¾ng 1978 Nam Th¹c sü Kü thuËt dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật mỏ

97 NguyÔn Nh Hïng 1980 Nam TiÕn sü Kü thuËt c¬ khsi Ngành Kỹ thuật mỏ

98 §ç Ngäc Tó 1980 Nam Th¹c sü X©y dùng d©n dông Ngành Kỹ thuật mỏ

99 Ph¹m TuÊn Long 1980 Nam Th¹c sü C¬ khÝ Ngành Kỹ thuật mỏ

100 §inh ThÞ Thu Hµ 1981 N÷ Th¹c sü c¬ häc kü thuËt Ngành Kỹ thuật mỏ

101 Bïi ThÞ ThuyÕt 1983 N÷ Th¹c sü C¬ häc Ngành Kỹ thuật mỏ

102 TrÇn M¹nh TiÕn 1986 N÷ Th¹c sü X©y dùng ®êng « t« vµ ®êng thµnh phè Ngành Kỹ thuật mỏ

103 TrÇn §×nh TrÝ 1953 Nam PGs TiÕn sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

104 TrÇn V©n Anh 1971 N÷ PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

105 TrÇn Xu©n Trêng 1975 Nam PGS TiÕn sü ViÔn th¸m Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

106 NguyÔn V¨n Trung 1977 Nam PGS TiÕn sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

107 TrÇn Trung Anh 1978 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

108 TrÇn Thanh Hµ 1981 N÷ Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

109 Ph¹m Hµ Th¸i 1981 Nam TiÕn sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

110 TrÇn Hång H¹nh 1982 N÷ TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ



111 Lª Thu Trang 1982 N÷ TiÕn sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

112 NguyÔn B¸ Duy 1983 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

113 Lª Thanh NghÞ 1987 Nam Th¹c sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

114 NguyÔn Minh H¶i 1988 Nam Th¹c sü B¶n ®å, viÔn th¸m vµ hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

115 Ph¹m ThÞ Thanh Hßa 1988 N÷ Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

116 §ç ThÞ Ph¬ng Th¶o 1978 N÷ TiÕn sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

117 Bïi Ngäc Quý 1980 Nam PGS TiÕn sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

118 TrÇn Quúnh An 1980 N÷ TiÕn sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

119 Ph¹m V¨n HiÖp 1981 Nam §¹i häc B¶n ®å Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

120 D¬ng Anh Qu©n 1981 Nam TiÕn sü Nguån lùc ®Êt ®ai Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

121 TrÇn ThÞ TuyÕt Vinh 1983 N÷ Th¹c sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

122 NguyÔn V¨n Lîi 1984 Nam Th¹c sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

123 TrÇn ThÞ H¬ng Giang 1985 N÷ Th¹c sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

124 TrÇn Kh¸nh 1954 Nam PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

125 NguyÔn Quang Phóc 1954 Nam PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

126 NguyÔn Quang Th¾ng 1955 Nam PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

127 TrÇn ViÕt TuÊn 1957 Nam PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

128 NguyÔn ViÖt Hµ 1975 Nam PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

129 §inh ThÞ LÖ Hµ 1977 N÷ TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

130 Lª §øc T×nh 1978 Nam PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

131 Ph¹m Quèc Kh¸nh 1978 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

132 NguyÔn Hµ 1981 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

133 Ph¹m Trung Dòng 1983 Nam Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

134 NguyÔn ThÞ Kim Thanh 1984 N÷ Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

135 TrÇn Thïy Linh 1987 N÷ Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

136 Lª Minh T¸ 1954 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

137 Vò V¨n TrÝ 1955 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

138 D¬ng V©n Phong 1957 Nam PGS TiÕn sü Thiªn v¨n tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

139 §Æng Hång Thóy 1964 N÷ §¹i häc Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

140 NguyÔn V¨n S¸ng 1977 Nam PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

141 NguyÔn Gia Träng 1980 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

142 Bïi Kh¾c Luyªn 1981 Nam Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

143 NguyÔn Th¸i Chinh 1982 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

144 Vò §×nh Toµn 1984 Nam Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

145 Lª ThÞ Thanh T©m 1984 N÷ Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ



146 Kim ThÞ Thu H¬ng 1987 N÷ Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

147 Ph¹m Ngäc Quang 1988 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

148 NguyÔn V¨n L©m 1988 Nam Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

149 V¬ng Träng Kha 1958 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa má Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

150 Ph¹m C«ng Kh¶i 1961 Nam PGS TiÕn sü Tr¾c ®Þa má Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

151 Lª ThÞ Thu Hµ 1978 N÷ TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

152 Vâ Ngäc Dòng 1979 Nam Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

153 NguyÔn Quèc Long 1980 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

154 Ph¹m V¨n Chung 1980 Nam §¹i häc Tr¾c ®Þa má vµ c«ng tr×nh ngÇm Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

155 NguyÔn ViÕt NghÜa 1980 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa má Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

156 Ph¹m ThÞ Lµn 1981 N÷ TiÕn sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

157 Cao Xu©n Cêng 1984 Nam Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

158 Lª V¨n C¶nh 1986 Nam Th¹c sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

159 §inh C«ng Hßa 1956 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

160 NguyÔn Quang Minh 1972 Nam PGS TiÕn sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

161 Hoµng Anh TuÊn 1975 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

162 Hoµng ThÞ Thuû 1977 N÷ Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

163 Lu Anh TuÊn 1977 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

164 D¬ng Thµnh Trung 1978 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

165 NguyÔn ThÞ Thu H¬ng 1978 N÷ Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

166 L· Phó HiÕn 1985 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

167 Lª Ngäc Giang 1986 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

168 Ph¹m Thanh Th¹o 1988 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

169 Tr¬ng Xu©n LuËn 1950 Nam PGS TiÕn sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n vµ th¨m dß Ngành Công nghệ thông tin

170 Ph¹m An C¬ng 1973 Nam Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Công nghệ thông tin

171 D¬ng ThÞ T©m 1973 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Công nghệ thông tin

172 Ng« Hïng Long 1976 Nam Th¹c sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Công nghệ thông tin

173 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 1980 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Công nghệ thông tin

174 Tr¬ng Xu©n B×nh 1984 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

175 Ph¹m §øc HËu 1969 Nam Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Công nghệ thông tin

176 §Æng H÷u NghÞ 1972 Nam Th¹c sü Tin häc Ngành Công nghệ thông tin

177 Bïi ThÞ V©n Anh 1973 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

178 D¬ng ChÝ ThiÖn 1976 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

179 T¹ Quang ChiÓu 1977 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

180 V¬ng ThÞ Nh Quúnh 1978 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin



181 §µo ThÞ Thu V©n 1978 N÷ TiÕn sü Qu¶n lý gi¸o dôc Ngành Công nghệ thông tin

182 Vò Lan Ph¬ng 1979 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

183 §Æng Quèc Trung 1989 Nam §¹i häc C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

184 Lª Thanh HuÖ 1964 N÷ PGS TiÕn sü To¸n Tin Ngành Công nghệ thông tin

185 D¬ng ThÞ HiÒn Thanh 1978 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

186 Vâ ThÞ Thu Trang 1979 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ Ngành Công nghệ thông tin

187 Ph¹m ThÞ NguyÖt 1979 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ má Ngành Công nghệ thông tin

188 NguyÔn Thu H»ng 1979 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ Ngành Công nghệ thông tin

189 NguyÔn ThÕ B×nh 1984 Nam Th¹c sü Kinh tÕ c«ng nghiÖp Ngành Công nghệ thông tin

190 Ph¹m Quang hiÓn 1990 Nam §¹i häc C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

191 NguyÔn Trêng Xu©n 1953 Nam PGS TiÕn sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Công nghệ thông tin

192 NguyÔn TuÊn Anh 1976 Nam Th¹c sü To¸n Tin Ngành Công nghệ thông tin

193 TrÇn Trung Chuyªn 1977 Nam TiÕn sü Kü thuËt tr¾c ®Þa Ngành Công nghệ thông tin

194 NguyÔn Quang Kh¸nh 1978 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Công nghệ thông tin

195 Ng« ThÞ Ph¬ng Th¶o 1978 N÷ Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Công nghệ thông tin

196 NguyÔn ThÞ Mai Dung 1979 N÷ TiÕn sü B¶n ®å, viÔn th¸m & hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Công nghệ thông tin

197 TrÇn Mai H¬ng 1980 N÷ Th¹c sü B¶n ®å, viÔn th¸m vµ hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Công nghệ thông tin

198 §oµn Kh¸nh Hoµng 1981 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

199 NguyÔn Hoµng Long 1984 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

200 TrÇn Trêng Giang 1985 Nam Th¹c sü Khoa häc ®Þa th«ng tin vµ quan s¸t tr¸i ®Êt Ngành Công nghệ thông tin

201  TrÇn ThÞ Hßa 1987 N÷ Th¹c sü B¶n ®å Ngành Công nghệ thông tin

202 NguyÔn Trêng Linh 1989 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

203 §inh B¶o Ngäc 1989 Nam §¹i häc Tin häc øng dông Ngành Công nghệ thông tin

204 N«ng ThÞ Oanh 1975 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

205 NguyÔn Thuú D¬ng 1978 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

206 NguyÔn Duy Huy 1979 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

207 NguyÔn ThÞ Ph¬ng B¾c 1980 N÷ Th¹c sü Khai th¸c lé thiªn Ngành Công nghệ thông tin

208 Lª Hång Anh 1980 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

209 §Æng V¨n Nam 1985 Nam Th¹c sü HÖ thèng th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

210 Lª V¨n Hng 1973 Nam PGS TiÕn sü C«ng nghÖ th«ng t in Ngành Công nghệ thông tin

211 Bïi ThÕ Vinh 1979 Nam TiÕn sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

212 Ph¹m V¨n §ång 1982 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

213 NguyÔn ThÕ Léc 1982 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

214 §ç Anh TuÊn 1982 Nam §¹i häc C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

215 Hå ThÞ Th¶o Trang 1983 N÷ §¹i häc Tin häc Ngành Công nghệ thông tin



216 Hoµng Anh §øc 1984 Nam Th¹c sü Tin häc Ngành Công nghệ thông tin

217 NguyÔn ThÞ H÷u Ph¬ng 1985 Nam Th¹c sü Tin häc Ngành Công nghệ thông tin

218 NguyÔn ThÞ Thanh 1986 N÷ Th¹c sü Tin häc Ngành Công nghệ thông tin

219 §ç Nh H¶i 1977 Nam Th¹c sü Tin häc Ngành Công nghệ thông tin

220 §µo Anh Th 1980 N÷ Th¹c sü HÖ thèng th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

221 Ph¹m §×nh T©n 1981 Nam Th¹c sü §iÖn - ®iÖn tö Ngành Công nghệ thông tin

222 TrÇn ThÞ Thu Thuý 1981 N÷ Th¹c sü §iÖn tö  viÔn th«ng Ngành Công nghệ thông tin

223 Diªm C«ng Hoµng 1982 Nam TiÕn sü Kü thuËt truyÒn th«ng vµ tin häc Ngành Công nghệ thông tin

224 §Æng Xu©n §iÖp 1984 Nam Th¹c sü HÖ thèng th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

225 Phan M¹nh TiÕn 1987 Nam §¹i häc C«ng nghÖ th«ng tin Ngành Công nghệ thông tin

226 §µo §×nh ThuÇn 1964 Nam TiÕn sü Ho¸ ph©n tÝch Ngành Kỹ thuật môi trường

227 Phan Quang V¨n 1966 Nam PGS TiÕn sü Khai th¸c má hÇm lß Ngành Kỹ thuật môi trường

228 NguyÔn Hoµng Nam 1967 Nam TiÕn sü Kü thuËt m«i trëng Ngành Kỹ thuật môi trường

229 §Æng ThÞ Ngäc Thuû 1977 N÷ Th¹c sü §Þa vËt lý Ngành Kỹ thuật môi trường

230  §µo Trung Thµnh 1985 Nam Th¹c sü Khoa häc m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

231  NguyÔn ThÞ Hßa 1986 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

232  NguyÔn ThÞ Hång 1987 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

233 NguyÔn Ph¬ng §«ng 1987 Nam TiÕn sü KhÝ tîng häc, KhÝ hËu häc, khÝ tîng n«ng nghiÖp häc Ngành Kỹ thuật môi trường

234 TrÇn ThÞ Ngäc 1988 N÷ Th¹c sü B¶n ®å, viÔn th¸m vµ hÖ th«ng tin ®Þa lý Ngành Kỹ thuật môi trường

235 §ç V¨n B×nh 1964 Nam PGS TiÕn sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật môi trường

236 TrÇn ThÞ Kim Hµ 1969 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật môi trường

237 NguyÔn Quang Minh 1974 Nam Th¹c sü Khoa häc m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

238  Vò ThÞ Ph¬ng Th¶o 1976 N÷ TiÕn sü Khoa häc m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

239 TrÇn ThÞ Thu H¬ng 1978 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ sinh häc Ngành Kỹ thuật môi trường

240 Ph¹m Kh¸nh Huy 1978 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ sinh häc Ngành Kỹ thuật môi trường

241 TrÇn ThÞ Thanh Thuû 1980 N÷ TiÕn sü §Þa chÊt thñy v¨n Ngành Kỹ thuật môi trường

242 §ç ThÞ H¶i 1980 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật môi trường

243 NguyÔn Mai Hoa 1980 N÷ Th¹c sü Khoa häc m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

244 §ç Cao Cêng 1981 Nam Th¹c sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật môi trường

245 TrÇn Anh Qu©n 1985 Nam Th¹c sü Kü t huËt s«ng m«i trêng vµ bê biÓn Ngành Kỹ thuật môi trường

246 TrÇn Hång Hµ 1987 Nam Th¹c sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật môi trường

247 NguyÔn Ph¬ng 1955 Nam PGS TiÕn sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n vµ th¨m dß Ngành Kỹ thuật môi trường

248 §ç V¨n NhuËn 1958 Nam TiÕn sü TrÇm tÝch häc Ngành Kỹ thuật môi trường

249 NguyÔn V¨n Dòng 1978 Nam Th¹c sü VËt lý h¹t nh©n nguyªn tö Ngành Kỹ thuật môi trường

250  NguyÔn Quèc Phi 1979 Nam TiÕn sü Tin häc øng dông Ngành Kỹ thuật môi trường



251 Hoµng ThÞ Chung 1979 N÷ Th¹c sü Ho¸ ph©n tÝch Ngành Kỹ thuật môi trường

252 NguyÔn V¨n B×nh 1982 Nam Th¹c sü Qu¶n lý m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

253 H¹ Quang Hng 1984 Nam Th¹c sü Khoa häc tr¸i ®Êt Ngành Kỹ thuật môi trường

254 NguyÔn ThÞ Cóc 1985 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n vµ th¨m dß Ngành Kỹ thuật môi trường

255 Vò ThÞ Lan Anh 1988 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

256 Phan ThÞ Mai Hoa 1988 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý m«i trêng Ngành Kỹ thuật môi trường

257 NguyÔn Xu©n M·n 1955 Nam PGS TiÕn sü Kü thuËt ®Þa vµ x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm Ngành Kỹ thuật xây dựng

258 NguyÔn V¨n M¹nh 1976 Nam TiÕn sü §Þa kü thuËt Ngành Kỹ thuật xây dựng

259 Bïi V¨n §øc 1982 Nam TiÕn sü §Þa kü thuËt Ngành Kỹ thuật xây dựng

260 T¨ng V¨n L©m 1984 Nam Th¹c sü X©y dùng Ngành Kỹ thuật xây dựng

261 Ph¹m ThÞ Nhµn 1984 N÷ TiÕn sü CÇu vµ c«ng tr×nh hÇm Ngành Kỹ thuật xây dựng

262 Ph¹m Ngäc Anh 1985 N÷ Th¹c sü Qu¶n lý dù ¸n Ngành Kỹ thuật xây dựng

263  §inh H¶i Nam 1986 Nam Th¹c sü X©y dùng Ngành Kỹ thuật xây dựng

264 §Æng V¨n Phi 1987 Nam Th¹c sü X©y dùng Ngành Kỹ thuật xây dựng

265  Lª Huy ViÖt 1987 Nam TiÕn sü X©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông Ngành Kỹ thuật xây dựng

266  Ng« Xu©n Hïng 1988 Nam Th¹c sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

267 Vâ Träng Hïng 1956 Nam PGS TiÕn sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

268 Ng« Do·n Hµo 1958 Nam TiÕn sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

269 §ç Ngäc Anh 1977 Nam TiÕn sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

270 §Æng Trung Thµnh 1979 Nam TiÕn sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

271 NguyÔn Duyªn Phong 1980 Nam TiÕn sü Kü thuËt ®Þa chÊt Ngành Kỹ thuật xây dựng

272 §Æng V¨n Kiªn 1980 Nam Th¹c sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

273 §µo ViÕt §oµn 1980 Nam TiÕn sü Khai th¸c má Ngành Kỹ thuật xây dựng

274 TrÇn TuÊn MInh 1980 Nam TiÕn sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

275 NguyÔn V¨n TrÝ 1982 Nam TiÕn sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

276  NguyÔn ChÝ Thµnh 1983 Nam Th¹c sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

277  §ç Ngäc Th¸i 1984 Nam Th¹c sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

278 NguyÔn Tµi TiÕn 1985 Nam Th¹c sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

279 §ç M¹nh TÊn 1986 Nam TiÕn sü X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

280 Phan TuÊn Anh 1986 Nam Th¹c sü C«ng nghÖ, ®Þa chÊt x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má Ngành Kỹ thuật xây dựng

281 T¹ §øc ThÞnh 1955 Nam PGS TiÕn sü Kü thuËt ®Þa vµ x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm Ngành Kỹ thuật xây dựng

282 TrÇn M¹nh Hïng 1980 Nam Th¹c sü X©y dùng cÇu ®êng Ngành Kỹ thuật xây dựng

283 Hoµng §×nh Phóc 1982 Nam TiÕn sü X©y dùng Ngành Kỹ thuật xây dựng

284 Ph¹m V¨n Hïng 1982 Nam Th¹c sü X©y dùng cÇu ®êng Ngành Kỹ thuật xây dựng

285  Vò Minh Ng¹n 1982 Nam TiÕn sü X©y dùng Ngành Kỹ thuật xây dựng



286  NguyÔn Träng Dòng 1983 Nam TiÕn sü C¬ häc vËt thÓ r¾n Ngành Kỹ thuật xây dựng

287 Ph¹m §øc Thä 1983 Nam TiÕn sü VËt liÖu vµ c«ng nghÖ vËt liÖu x©y dùng Ngành Kỹ thuật xây dựng

288 §Æng Quang Huy 1986 Nam Th¹c sü X©y dùng Ngành Kỹ thuật xây dựng

289 Bïi Anh Th¾ng 1989 Nam §¹i häc X©y dùng c«ng tr×nh thuû Ngành Kỹ thuật xây dựng

290 TrÇn Thanh H¶i 1965 Nam Gi¸o s TiÕn sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

291 NguyÔn Quèc Hng 1969 Nam Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

292 Ng« Xu©n Thµnh 1976 Nam PGS TiÕn sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

293 Ng« ThÞ KIm Chi 1979 N÷ §¹i häc §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

294 Vò Anh Th 1980 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

295 NguyÔn H÷u HiÖp 1982 Nam Th¹c sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n vµ th¨m dß Ngành Kỹ thuật địa chất

296  Hoµng §×nh QuÕ 1985 Nam §¹i häc §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

297 Bïi Vinh HËu 1985 Nam §¹i häc §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

298  NguyÔn Minh QuyÒn 1986 Nam Th¹c sü Cæ sinh vµ ®Þa  tÇng Ngành Kỹ thuật địa chất

299  §µo V¨n Nghiªm 1987 Nam §¹i häc §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

300 NguyÔn Trêng Tµi 1987 Nam TiÕn sü Kü thuËt ®Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

301 Phan V¨n B×nh 1989 Nam Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

302 Vò Anh §¹o 1991 Nam §¹i häc §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

303 Lª Träng Th¾ng 1953 Nam PGS TiÕn sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

304 NguyÔn ViÕt T×nh 1954 Nam TiÕn sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

305 T« Xu©n Vu 1955 Nam TiÕn sü §Þa chÊt häc c«ng tr×nh, ®Êt, b¨ng häc, thÓ chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

306 Ph¹m Minh TuÊn 1963 Nam Th¹c sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

307 Bïi Trêng S¬n 1971 Nam TiÕn sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

308 NguyÔn V¨n Phãng 1976 Nam TiÕn sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

309 NguyÔn ThÞ Nô 1977 N÷ TiÕn sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

310 Nh÷ ViÖt Hµ 1978 Nam TiÕn sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

311 Ph¹m ThÞ ViÖt Nga 1980 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

312 Vò Th¸i Linh 1982 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

313  Bïi V¨n B×nh 1986 Nam Th¹c sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

314 D¬ng V¨n B×nh 1987 Nam Th¹c sü §Þa chÊt c«ng tr×nh Ngành Kỹ thuật địa chất

315 NguyÔn Thµnh D¬ng 1988 Nam Th¹c sü §Þa chÊt häc c«ng tr×nh, ®Êt, b¨ng häc, thÓ chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

316 NguyÔn Ngäc Dòng 1988 Nam Th¹c sü Khoa häc tµi nguyªn ®Êt tù nhiªn Ngành Kỹ thuật địa chất

317 NguyÔn V¨n Hïng 1989 Nam Th¹c sü Kü thuËt ®Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

318 NguyÔn V¨n L©m 1958 Nam PGS TiÕn sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất

319 NguyÔn ThÞ Thanh Thuû 1966 N÷ TiÕn sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất

320 D¬ng ThÞ Thanh Thuû 1969 N÷ TiÕn sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất



321 Vò Thu HiÒn 1978 N÷ Th¹c sü Khoa häc m«i trêng Ngành Kỹ thuật địa chất

322 NguyÔn B¸ch Th¶o 1980 Nam TiÕn sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất

323 TrÇn Vò Long 1983 Nam Th¹c sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất

324 Vò V¨n Hng 1984 Nam Th¹c sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất

325 TrÇn Quang TuÊn 1984 Nam Th¹c sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất

326 NguyÔn H÷u M¹nh 1984 Nam §¹i häc §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất

327 §µo §øc B»ng 1989 Nam Th¹c sü §Þa chÊt häc thuû v¨n Ngành Kỹ thuật địa chất

328 Lª TiÕn Dòng 1955 Nam PGS TiÕn sü Th¹ch häc Ngành Kỹ thuật địa chất

329 NguyÔn Kh¾c Gi¶ng 1956 Nam PGS TiÕn sü §Þa hãa- kho¸ng vËt Ngành Kỹ thuật địa chất

330 Ph¹m ThÞ V©n Anh 1969 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt th¨m dß Ngành Kỹ thuật địa chất

331 Ph¹m Trêng Sinh 1978 Nam §¹i häc §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

332 §Æng ThÞ Vinh 1979 N÷ TiÕn sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

333 T« Xu©n B¶n 1979 Nam TiÕn sü Th¹ch häc Ngành Kỹ thuật địa chất

334 NguyÔn Trung Thµnh 1981 Nam Th¹c sü §Þa chÊt häc Ngành Kỹ thuật địa chất

335 Lª ThÞ Ngäc Tó 1987 N÷ Th¹c sü Kü thuËt ®Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

336 NguyÔn H÷u Träng 1987 Nam Th¹c sü Kü thuËt ®Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

337 NguyÔn V¨n L©m 1958 Nam PGS TiÕn sü T×m kiÕm, th¨m dß kho¸ng s¶n Ngành Kỹ thuật địa chất

338 NguyÔn TiÕn Dòng 1963 Nam TiÕn sü T×m kiÕm, th¨m dß kho¸ng s¶n Ngành Kỹ thuật địa chất

339 L¬ng Quang Khang 1967 Nam PGS TiÕn sü T×m kiÕm, th¨m dß kho¸ng s¶n Ngành Kỹ thuật địa chất

340 Lª ThÞ Thu 1976 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

341 T¹ ThÞ To¸n 1977 N÷ Th¹c sü Hãa Silicat Ngành Kỹ thuật địa chất

342 Bïi Hoµng B¾c 1977 Nam PGS TiÕn sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

343 Phan ViÕt S¬n 1977 Nam TiÕn sü T×m kiÕm, th¨m dß kho¸ng s¶n Ngành Kỹ thuật địa chất

344 Kh¬ng ThÕ Hïng 1979 Nam TiÕn sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

345 NguyÔn ThÞ Thanh Th¶o 1979 N÷ TiÕn sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n vµ th¨m dß Ngành Kỹ thuật địa chất

346 Lª Xu©n Trêng 1979 Nam Th¹c sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n Ngành Kỹ thuật địa chất

347 Hoµng ThÞ Thoa 1981 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n vµ th¨m dß Ngành Kỹ thuật địa chất

348 Ph¹m ThÞ Thanh HiÒn 1982 N÷ Th¹c sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n vµ th¨m dß Ngành Kỹ thuật địa chất

349 Ng« Xu©n §¾c 1983 Nam Th¹c sü §Þa chÊt kho¸ng s¶n Ngành Kỹ thuật địa chất

350  §ç M¹nh An 1985 Nam Th¹c sü T×m kiÕm, th¨m dß kho¸ng s¶n Ngành Kỹ thuật địa chất

351 Ph¹m Nh Sang 1985 Nam TiÕn sü Kü thuËt ®Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

352 Tr¬ng H÷u M¹nh 1986 Nam Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

353  NguyÔn Kh¾c Du 1987 Nam §¹i häc Kü thuËt ®Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

354 NguyÔn Duy Hng 1987 Nam Th¹c sü §Þa chÊt häc Ngành Kỹ thuật địa chất

355 NguyÔn §×nh LuyÖn 1989 Nam §¹i häc Kü thuËt ®Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất



356 Bïi Thanh TÞnh 1990 Nam Th¹c sü §Þa chÊt Ngành Kỹ thuật địa chất

357 NguyÔn V¨n TuÖ 1972 Nam TiÕn sü M¸y thuû khÝ Ngành Kỹ thuật cơ khí

358 NguyÔn V¨n L¹i 1973 Nam Th¹c sü M¸y vµ thiÕt bÞ thñy khÝ Ngành Kỹ thuật cơ khí

359 Ph¹m §øc Thiªn 1975 Nam TiÕn sü Kü thuËt c¬ khsi Ngành Kỹ thuật cơ khí

360 Ph¹m ThÞ Thuû 1978 N÷ Th¹c sü C«ng nghÖ vËt liÖu Ngành Kỹ thuật cơ khí

361 Bïi Minh Hoµng 1984 Nam Th¹c sü M¸y vµ thiÕt bÞ thñy khÝ Ngành Kỹ thuật cơ khí

362 NguyÔn Duy ChØnh 1985 Nam Th¹c sü M¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật cơ khí

363 NguyÔn Thanh Tïng 1985 Nam Th¹c sü C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y Ngành Kỹ thuật cơ khí

364 TrÇn §øc Hu©n 1986 Nam TiÕn sü M¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật cơ khí

365 NGuyÔn S¬n Tïng 1988 Nam Th¹c sü ThiÕt bÞ dÇu Ngành Kỹ thuật cơ khí

366 Phan Minh T¹o 1955 Nam TiÕn sü M¹ng vµ hÖ thèng ®iÖn Ngành tự động hóa, điều khiển

367 NguyÔn ChÝ T×nh 1957 Nam TiÕn sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

368 §Æng V¨n ChÝ 1972 Nam TiÕn sü §iÖn khÝ hãa xÝ nghiÖp Ngành tự động hóa, điều khiển

369 NguyÔn §øc Kho¸t 1976 Nam PGS TiÕn sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

370 Khæng Cao Phong 1978 Nam PGS TiÕn sü Tù ®éng ho¸ trong má Ngành tự động hóa, điều khiển

371 Ph¹m Minh H¶i 1980 Nam Th¹c sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

372 Th¸i H¶i ¢u 1980 Nam Th¹c sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

373 NguyÔn ChÝ Dòng 1980 Nam TiÕn sü §iÒu khiÓn tù ®éng Ngành tự động hóa, điều khiển

374 Ph¹m ThÞ Thanh Loan 1981 N÷ TiÕn sü §iÒu khiÓn tù ®éng Ngành tự động hóa, điều khiển

375 NguyÔn Thanh LÞch 1981 Nam Th¹c sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

376 U«ng Quang TuyÕn 1981 Nam Th¹c sü Kü thuËt tù ®éng hãa Ngành tự động hóa, điều khiển

377 §µo HiÕu 1982 Nam Th¹c sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

378 Phïng V¨n Trang 1986 Nam Th¹c sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

379 NguyÔn ThÕ Lùc 1988 Nam Th¹c sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

380  NguyÔn ¸nh D¬ng 1989 Nam Th¹c sü Tù ®éng ho¸ Ngành tự động hóa, điều khiển

381 Vò Nam Ng¹n 1955 Nam PGS TiÕn sü M¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

382 §oµn V¨n Gi¸p 1962 Nam Th¹c sü m¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

383 Ph¹m V¨n TiÕn 1973 Nam Th¹c sü m¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

384 NguyÔn §¨ng TÊn 1979 Nam Th¹c sü m¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

385 NguyÔn V¨n X« 1980 Nam TiÕn sü m¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

386 §Æng Vò §inh 1983 Nam Th¹c sü m¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

387 TrÇn B¸ Trung 1985 Nam Th¹c sü Kü thuËt m¸y vµ thiÕt bÞ má, dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

388  §oµn C«ng LuËn 1986 Nam Th¹c sü M¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

389  Vò Ngäc Trµ 1986 Nam Th¹c sü M¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

390  KiÒu §øc ThÞnh 1987 Nam Th¹c sü m¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử



391 NguyÔn ThÕ Hoµng 1987 Nam Th¹c sü Kü thuËt c¬  khÝ Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

392 TrÇn ViÕt Linh 1988 Nam Th¹c sü m¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

393 NguyÔn Kh¾c LÜnh 1990 Nam §¹i häc M¸y vµ thiÕt bÞ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

394 Kim Ngäc Linh 1957 Nam PGS TiÕn sü Kü thuËt ®iÖn Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

395 §inh V¨n Th¾ng 1960 Nam PGS TiÕn sü Tæ hîp vµ hÖ thèng kü thuËt ®iÖn Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

396 Cung Quang Khang 1963 Nam Th¹c sü Kü thuËt ®iÖn Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

397 NguyÔn Th¹c Kh¸nh 1972 Nam TiÕn sü Kü thuËt ®iÖn Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

398 Kim ThÞ CÈm ¸nh 1982 N÷ Th¹c sü §iÖn khÝ hãa xÝ nghiÖp má vµ dÇu khÝ Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

399 Bïi Ngäc Hïng 1983 Nam Th¹c sü §iÖn khÝ ho¸ xÝ nghiÖp Má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

400  Vò §ç Dòng 1985 Nam Th¹c sü §iÖn tö  viÔn th«ng Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

401 Hµ ThÞ Chóc 1986 N÷ Th¹c sü §iÖn  tö - viÔn th«ng Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

402 NguyÔn TiÕn Sü 1989 Nam Th¹c sü Kü thuËt ®iÖn tö - viÔn th«ng Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

403 Tèng Ngäc Anh 1989 Nam Th¹c sü §iÖn - ®iÖn tö Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

404 NguyÔn Hanh TiÕn 1956 Nam TiÕn sü M¸y vµ hÖ thèng ®iÖn Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

405 Lª Xu©n Thµnh 1979 Nam TiÕn sü §iÖn khÝ hãa má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

406 Bïi §×nh Thanh 1979 Nam TiÕn sü §iÖn khÝ ho¸ xÝ nghiÖp Má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

407 Ng« Thanh TuÊn 1980 Nam TiÕn sü §iÖn khÝ ho¸ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

408 Ph¹m Trung S¬n 1980 Nam PGS TiÕn sü §iÖn khÝ ho¸ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

409 Hå ViÖt Bun 1980 Nam TiÕn sü Kü thuËt ®iÖn tö Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

410 §ç Nh ý 1981 Nam PGS TiÕn sü §iÖn khÝ ho¸ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

411 NguyÔn ThÞ BÝch HËu 1982 N÷ Th¹c sü §iÖn khÝ ho¸ má Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

412 NguyÔn Duy TuÊn 1985 Nam Th¹c sü Kü thuËt ®iÖn Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

413 §ç §øc Thµnh 1985 Nam Th¹c sü Kü thuËt ®iÖn Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

414 Lª V¨n TuÇn 1989 Nam Th¹c sü §iÖn - ®iÖn tö Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

415 NguyÔn Xu©n NhØ 1991 Nam Th¹c sü Kü thuËt ®iÖn tö Ngành Kỹ thuật điện - điện tử

1 TrÇn Thuú D¬ng 1962 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Quản lý đất đai

2 NguyÔn ThÞ Dung 1972 N÷ Th¹c sü LuËt häc Ngành Quản lý đất đai

3 TrÇn §×nh Thµnh 1975 Nam Th¹c sü §Þa chÝnh Ngành Quản lý đất đai

4 Ph¹m ThÞ Kim Thoa 1976 N÷ Th¹c sü Tr¾c ®Þa Ngành Quản lý đất đai

5 NguyÔn ThÞ Kim YÕn 1976 N÷ TiÕn sü Qu¶n lý ®Êt ®ai Ngành Quản lý đất đai

6 NguyÔn ThÕ C«ng 1976 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Quản lý đất đai

7 Ph¹m ThÕ Huynh 1977 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Quản lý đất đai

8 §inh H¶i Nam 1980 Nam TiÕn sü Tr¾c ®Þa Ngành Quản lý đất đai

9 §Æng ThÞ Hoµng Nga 1982 N÷ Th¹c sü Kinh tÕ Ngành Quản lý đất đai

KHỐI NGÀNH VII



10 TrÇn Xu©n MiÔn 1982 Nam TiÕn sü Qu¶n lý ®Êt ®ai Ngành Quản lý đất đai

11 Phïng Minh S¬n 1985 Nam Th¹c sü §Þa chÝnh Ngành Quản lý đất đai

1 Lª Quèc HiÖp 1973 Nam Th¹c sü LÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam Giảng viên các môn chung

2 NguyÔn ThÞ Thu H¬ng 1977 N÷ Th¹c sü LÞch sö Giảng viên các môn chung

3 §Æng ThÞ Thanh Tr©m 1977 N÷ TiÕn sü LÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam Giảng viên các môn chung

4 NguyÔn ThÞ Thuý Hµ 1978 N÷ Th¹c sü LÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam Giảng viên các môn chung

5 NguyÔn TuÊn V¬ng 1981 Nam Th¹c sü Kinh tÕ chÝnh trÞ Giảng viên các môn chung

6 PhÝ M¹nh Phong 1978 Nam Th¹c sü Kinh  tÕ chÝnh trÞ Giảng viên các môn chung

7 NguyÔn Thi Ph¬ng 1978 Nam TiÕn sü TriÕt häc Giảng viên các môn chung

8 TrÇn ThÞ Lan H¬ng 1979 N÷ TiÕn sü TriÕt häc Giảng viên các môn chung

9 Bïi ThÞ Thuú D¬ng 1979 N÷ Th¹c sü TriÕt häc Giảng viên các môn chung

10 NguyÔn ThÞ BÝch LÖ 1980 N÷ TiÕn sü TriÕt häc Giảng viên các môn chung

11 Ng« V¨n Hëng 1981 Nam TiÕn sü TriÕt häc Giảng viên các môn chung

12 NguyÔn V¨n S¬n 1955 Nam PGS TiÕn sü TriÕt häc Giảng viên các môn chung

13 NguyÔn ThÞ Kim Dung 1978 N÷ Th¹c sü Lý luËn chÝnh trÞ Giảng viên các môn chung

14 TrÇn ThÞ Phóc An 1979 N÷ TiÕn sü Hå ChÝ Minh häc Giảng viên các môn chung

15 §ç ThÞ V©n Hµ 1984 N÷ Th¹c sü TriÕt häc Giảng viên các môn chung

16 Lª ThÞ YÕn 1985 N÷ Th¹c sü Hå ChÝ Minh häc Giảng viên các môn chung

17 NguyÔn B×nh Yªn 1955 Nam PGS TiÕn sü TriÕt häc Giảng viên các môn chung

18 D¬ng ThÞ TuyÕt Nhung 1976 N÷ Th¹c sü LuËt häc Giảng viên các môn chung

19 §µo ThÞ TuyÕt 1990 N÷ Th¹c sü LuËt häc Giảng viên các môn chung

20 NguyÔn lª Hµ Giang 1991 N÷ §¹i häc LuËt Nhµ níc Giảng viên các môn chung

21 NguyÔn Minh MÉn 1953 Nam PGS TiÕn sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

22 NguyÔn V¨n Ngäc 1956 Nam TiÕn sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

23 T« V¨n §inh 1959 Nam Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

24 NguyÔn ThÞ H»ng 1975 N÷ Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

25 §µo Xu©n Hng 1977 Nam Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

26 NguyÔn ThÞ Lan H¬ng 1979 N÷ Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

27 Ph¹m TuÊn Cêng 1980 Nam TiÕn sü Ph¬ng tr×nh vi ph©n vµ tÝch ph©n Giảng viên các môn chung

28 NguyÔn Trêng Thanh 1980 Nam TiÕn sü Ph¬ng tr×nh vi ph©n vµ tÝch ph©n Giảng viên các môn chung

29  Ph¹m Ngäc Anh 1983 N÷ Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

30  NguyÔn ThÞ Kim S¬n 1983 N÷ Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

31  Hoµng Ngù HuÊn 1984 Nam TiÕn sü HÖ ®éng lùc häc ph¬ng tr×nh vi ph©n vµ ®iÒu khiÓn tèi u Giảng viên các môn chung

32 Lª BÝch Phîng 1984 N÷ Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

GIẢNG VIÊN CÁC MÔN CHUNG



33 Hµ H÷u Cao Tr×nh 1984 Nam §¹i häc To¸n häc Giảng viên các môn chung

34 NguyÔn ThÕ L©m 1985 Nam Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

35 NguyÔn Thu H»ng 1987 N÷ Th¹c sü To¸n häc tÝnh to¸n Giảng viên các môn chung

36 Lª ThÞ H¬ng Giang 1987 N÷ Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

37 NguyÔn ThÞ HiÒn 1989 N÷ Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

38  NguyÔn Thïy Linh 1989 N÷ Th¹c sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

39 Vò B¸ Dòng 1959 Nam PGS TiÕn sü VËt lý chÊt r¾n Giảng viên các môn chung

40 D ThÞ Xu©n Th¶o 1965 N÷ PGS TiÕn sü VËt  lý häc Giảng viên các môn chung

41 Hå Quúnh Anh 1975 N÷ Th¹c sü VËt lý chÊt r¾n Giảng viên các môn chung

42 NguyÔn ThÞ DiÖu Thu 1975 N÷ Th¹c sü VËt  lý häc Giảng viên các môn chung

43 Lª §¾c Tuyªn 1978 Nam TiÕn sü VËt lý Giảng viên các môn chung

44 NguyÔn M¹nh Hïng 1979 Nam TiÕn sü VËt lý chÊt r¾n Giảng viên các môn chung

45 Tèng B¸ TuÊn 1980 Nam Th¹c sü VËt lý lý thuyÕt Giảng viên các môn chung

46 §ç ThÞ Hång H¶i 1980 Nam Th¹c sü VËt lý lý thuyÕt Giảng viên các môn chung

47  §µo ViÖt Th¾ng 1983 Nam TiÕn sü VËt lý chÊt r¾n Giảng viên các môn chung

48 NguyÔn Xu©n Chung 1983 Nam TiÕn sü VËt lý chÊt r¾n Giảng viên các môn chung

49 TrÇn ThÞ Hµ 1984 N÷ Th¹c sü VËt  lý häc Giảng viên các môn chung

50  NguyÔn ThÞ HËu 1986 N÷ Th¹c sü VËt lý lý thuyÕt Giảng viên các môn chung

51 §inh V¨n Thiªn 1989 Nam Th¹c sü VËt lý Giảng viên các môn chung

52 TrÇn §×nh S¬n 1958 Nam TiÕn sü C¬ lý thuyÕt Giảng viên các môn chung

53 TrÇn ThÞ Tr©m 1979 N÷ Th¹c sü C¬ häc vËt thÓ r¾n Giảng viên các môn chung

54 NguyÔn Huy ThÕ 1981 Nam TiÕn sü C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y Giảng viên các môn chung

55 Bïi ThÞ Thuý 1986 N÷ TiÕn sü C¬ häc vËt r¾n Giảng viên các môn chung

56 Ph¹m Ngäc Chung 1986 Nam Th¹c sü To¸n C¬ Giảng viên các môn chung

57 §inh C«ng §¹t 1987 Nam Th¹c sü To¸n C¬ Giảng viên các môn chung

58 NguyÔn Kh¾c Anh Vò 1959 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

59 Lª V¨n Nam 1959 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

60 Lý KÕ Cêng 1959 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

61 NguyÔn Quang Huy 1962 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

62 Th¸i ViÖt Hng 1976 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

63 L¬ng Anh Hïng 1978 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

64 Lª ViÕt TuÊn 1978 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

65 L· Ngäc Linh 1981 N÷ Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

66  TrÇn Lan H¬ng 1982 N÷ Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

67  NguyÔn Huy Th«ng 1983 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung



68  §ç TiÕn ThiÕt 1984 Nam Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

69 Vò ThÞ H¬ng Giang 1987 N÷ Th¹c sü Gi¸o dôc thÓ chÊt Giảng viên các môn chung

70 NguyÔn Trêng §«ng 1987 Nam Th¹c sü ThÓ dôc thÓ chÊt Giảng viên các môn chung

71 Chu ThÞ Hång H¹nh 1988 N÷ Th¹c sü Gi¸o dôc häc Giảng viên các môn chung

72 TrÇn Hång H¶i 1957 Nam TiÕn sü H×nh häc vµ t«p« Giảng viên các môn chung

73 Lª ThÞ Thanh H»ng 1969 N÷ Th¹c sü H×nh häa Giảng viên các môn chung

74 Vò H÷u Tuyªn 1973 Nam TiÕn sü H×nh häc vµ t«p« Giảng viên các môn chung

75 §ç ViÖt Anh 1979 Nam Th¹c sü §Þa chÊt Giảng viên các môn chung

76 Hoµng V¨n Tµi 1979 Nam TiÕn sü To¸n häc Giảng viên các môn chung

77 Ph¹m ThÞ Mai Anh 1983 N÷ Th¹c sü C¬ tin Giảng viên các môn chung

78 NguyÔn Thu Hµ 1971 N÷ Th¹c sü Ho¸ ph©n tÝch Giảng viên các môn chung

79 §ç ThÞ H¶i 1971 N÷ Th¹c sü Ho¸ h÷u c¬ Giảng viên các môn chung

80 Hµ M¹nh Hïng 1973 Nam TiÕn sü Ho¸ h÷u c¬ Giảng viên các môn chung

81 Vò Kim Th 1976 N÷ TiÕn sü Ho¸ häc Giảng viên các môn chung

82 Lª ThÞ Vinh 1976 N÷ Th¹c sü Ho¸ ph©n tÝch Giảng viên các môn chung

83 NguyÔn M¹nh Hµ 1976 Nam Th¹c sü Ho¸ ph©n tÝch Giảng viên các môn chung

84 Lª ThÞ Duyªn 1976 N÷ TiÕn sü Ho¸ ph©n tÝch Giảng viên các môn chung

85 NguyÔn §×nh §é 1977 Nam TiÕn sü Ho¸ v« c¬ Giảng viên các môn chung

86 Lª ThÞ Ph¬ng Th¶o 1978 N÷ TiÕn sü Ho¸ ph©n tÝch Giảng viên các môn chung

87 Vò ThÞ Minh Hång 1979 N÷ TiÕn sü Hãa lý Giảng viên các môn chung

88 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 1979 N÷ TiÕn sü Ho¸ häc Giảng viên các môn chung

89 Vò Duy ThÞnh 1979 Nam Th¹c sü Ho¸ häc Giảng viên các môn chung

90 Ph¹m TiÕn Dòng 1980 Nam Th¹c sü Hãa lý Giảng viên các môn chung

91 C«ng TiÕn Dòng 1981 Nam TiÕn sü Ho¸ v« c¬ Giảng viên các môn chung

92 Vâ ThÞ H¹nh 1981 N÷ Th¹c sü Ho¸ lý thuyÕt vµ ho¸ lý Giảng viên các môn chung

93  NguyÔn ViÕt Hïng 1982 Nam Th¹c sü Hãa häc Giảng viên các môn chung

94 NguyÔn ThÞ Kim Thoa 1985 N÷ Th¹c sü Hãa häc Giảng viên các môn chung

95 Cao Xu©n HiÓn 1959 Nam Th¹c sü TiÕng Anh Giảng viên các môn chung

96 NguyÔn Méng L©n 1960 Nam Th¹c sü TiÕng Nga Giảng viên các môn chung

97 TrÇn §×nh Thíc 1963 Nam Th¹c sü Anh, Nga Giảng viên các môn chung

98 NguyÔn ThÞ Thu Phóc 1972 N÷ Th¹c sü TiÕng Anh Giảng viên các môn chung

99 Tr¬ng ThÞ Thanh Thuû 1973 N÷ Th¹c sü TiÕng Anh Giảng viên các môn chung

100 §Æng Thanh Mai 1975 N÷ Th¹c sü TiÕng Anh Giảng viên các môn chung

101 NguyÔn Hång V©n 1975 N÷ Th¹c sü TiÕng Anh Giảng viên các môn chung

102 Lª ThÞ Thuý Hµ 1976 N÷ Th¹c sü TiÕng Anh Giảng viên các môn chung
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Bi6u miu 21

BQ GIAO DUC VA DAO TAO

TRI.IONG DA.I HQC MO - DIA CHAT

THONGBAO
Cdng khai tii chinh co sO gi6o dgc tl4i hgc, trudng cao tling su ph4m, trung cip su ph*m nim hgc

2017-2018

STT NQi dung Don vj tinh
Hgc

phi/lSV/nim hgc
2018-2019

Dg ki6n Hgc
phi/1SV cfia
ci kh6a hgc

I
Hgc phi chinh quy chudng trinh
il4i tri

1 Ti6n si

Kh6i kinh t6 trigu tl6ng/nim hgc 20.25 61 .027 5

Kh6i k! thu0t tri6u d6ng/nim hoc an 108.48

Th4c s!

Kh6i kinh t6 triQu tl6ng/tin chi 0,405 25.515

Kh6i ky thuat triQu ddngitin chi 0.48 30.24

E4i hgc chinh quy

3.1 Dio tao theo hQ th6ng tin chi

Knol Klnn re
.^ ,l

tnEu oong/ n cnr 0.215 36.612

Khdi ky thuat tn9u oon9 n cnl 0.3 l5 43.392

3.2 Dio tao theo ni6n ch6

Kh6i kinh ti; tri€u rl6ng/nim hoc 8.1 36.6t2

Kh6i ky thuat triQu tl6ng/nim hgc 9.6 43.392

4 D4i hoc chinh quy li6n thOng

4.1 Ddo t?o theo hQ th6ng tin chi

rurOi t<lntr tti tri€u tl6ng/tin chi 0.284 17.01

Kh6i ky thuat triQu d6ng/tin chi 0.349 20.16

4.2 Ddo t?o theo nien ch6

Knol Klnn te tri6u ddng/nim hgc 8.1 17 .01

Kh6i ki thuat triQu ddnginlm hqc 9.6 20.16

5 Cao iling chinh quy

5.1 Ddo t?o theo he th5n! tin chi

Kh6i kinii tii triQu d6ng/tin chi 0.221 21.515

Kh6i ki thuat triQu d6ng/tin chi 0.253 25.481

).2 Dio t?o theo ni€n ch6

Kh6i kinh t6 tridu ddng/nam hoc 6.5 2t .5 t5

Kh6i k9 thuit triQu tl6ng/nim hgc 7.1 25.487

II Hgc phi chuong trinh ti6n ti6n

I Ddo t?o theo hQ th6ng tin chi



0.315 4.9833
.o; .,li t".," ,rhAn ti6ne ViOt triQu d6ng/tin chi

60.4'12triQu ddng/tin chi 0.495D5i vdi hac Phan ticng Ann do

-::--.,:an rr^nd nrrdc siane daY

3 8.50475triQu tl6ng/tin chi 0.725D6i v6i hqc Phin tieng Anh do

-::-^,,:a- -,r,in nonAi siins daV
r03.96tsr4rr6 vtv,, !!sv-'-e- .e -

n:^ +o^ tlran niAn ch6 triQu d6ngindm hqc
7

III Ilgc phi hinh thfc vua hqc vua

lhm

I n;^ rd^ lhen hA th6ne tin chl
54.918

v4v ri.v '_--- r

Kh6i kinh t6

Kh6i kY thuat
--.----.----.--.
Dio tao theo nien che

triQu ddnlin chi 0.43

65.088
triQu d6ngitin chi 0.47

12.15 54.918
Klr6l tintr t6

v:^l,i w rhtrit

tri6u ditng/nlm
65.088

triQu diing/nam 14.4
rlrwr \J !""=_

T6ng thu nim Ti tl6ng 268.657
IV

76.884T! d6ne
I Iungi l sil\,rt

Tir hoc phi
168.699T! tl6ng

z
2.458

3
Ti nghiOn ciru khoa hQc va cnuyelr

r-^ ^^-- --hA
20.616I y oong

4 Tt ngudn hgP PhAP qac

Hd N6i ngdY 28 thdngg ndm2018lP
TRIJdNG
TRIIOT{G

Thanh IIii

T P',DIIG

lfo otA t]HA


