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1 
QUẢN LÝ ĐẤT 

ĐAI 

- Quản lý đất đai,  

- Quản lý ruộng đất,  

- Địa chính 

- Đo đạc địa chính;  

- Quản lý tài nguyên và  

môi trường; 

- Khoa học đất, 

- Nông hóa – thổ nhưỡng 

- Thổ nhưỡng;  

- Công nghệ địa chính  

- Kinh tế địa chính; 

- Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ;  

- Trắc địa - địa chính;  

- Quản lý bất động sản;  

- Bất động sản;  

- Kinh tế tài nguyên môi trường; 

- Đo đạc và bản đồ;  

- Trắc địa;  

- Trắc địa công trình;  

- Trắc địa mỏ;  

- Luật;  

- Luật kinh tế; 

- Quy hoạch lâm nghiệp;  

- Khoa học môi trường; 

- Quản lý môi trường; 

- Công nghệ và quản lý môi 

trường; 

- Công nghệ môi trường; 

- Công nghệ kỹ thuật môi trường; 

- Quản lý kinh tế; 

- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; 

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên; 

- Kỹ thuật địa chất; 

- Công nghệ thông tin; 

- Kinh tế bất động sản; 

- Quản lý tài nguyên môi trường 

rừng; 

- Lâm Nghiệp; 

- Lâm sinh; 

- Trồng trọt; 

- Kỹ thuật công trình xây dựng. 

- Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 

- Địa lý học 
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2 KẾ TOÁN 
- Kế toán 

- Kiểm toán 
 

- Kinh doanh thương mại 

- Bảo hiểm 

- Quản lý xây dựng 

- Thương mại điện tử 

- Quản lý công 

- Kinh doanh xuất bản phẩm 

- Phát triển nông thôn 

- Quản lý bệnh viện 

- Kinh tế phát triển 

- Kinh tế xây dựng 

- Quản lý nhà nước 

- Logistics và Quản lý chuỗi cung 

ứng 

- Hệ thống thông tin quản lý 

- Quản trị nhân lực 

- Khoa học quản lý 

- Toán kinh tế 

- Quản lý dự án 

- Kinh tế đầu tư 

- Kinh tế vận tải 

- Kinh doanh quốc tế 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Kinh tế chính trị 

- Kinh tế học 

- Kinh tế quốc tế 

- Tài chính - Ngân hàng 

- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

- Marketing 

- Quản lý công nghiệp 

- Kinh doanh nông nghiệp 

- Thống kê kinh tế 

- Quản trị kinh doanh 

- Kinh tế nông nghiệp 

- Kinh tế công nghiệp 

- Công nghệ thông tin 

- Bất động sản 

- Quan hệ lao động 

- Quản lý giáo dục 

- Quan hệ quốc tế 

- Quan hệ công chúng 

- Quản lý thể dục thể thao 

- Quản trị khách sạn 

- Luật kinh tế 

- Quản lý thông tin 

- Quản trị văn phòng 

- Khoa học thư viện 

- Quản lý đất đai 

- Kinh tế 

- Quản lý tài nguyên và môi trường 
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3 

QUẢN LÝ TÀI 

NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

- Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

- Công nghệ kỹ 

thuật môi trường 

(tốt nghiệp trường 

ĐH TN&MT Hà 

Nội) 

- Công nghệ kỹ thuật môi 

trường (tốt nghiệp các 

trường khác); 

- Kỹ thuật môi trường; 

- Khoa học môi trường; 

- Ngành Quản lý đất đai 

- Ngành Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên 

- Quản lý tài nguyên rừng 

- Lâm học 

- Lâm sinh 

- Lâm nghiệp đô thị 

- Lâm nghiệp 

- Quản lý môi trường 

- Quản lý tài nguyên nước 

- Quản lý Biển 

- Biến đổi khí hậu và phát 

triển bền vững 

- Địa kỹ thuật – Địa môi 

trường 

- Quản lý tài nguyên thiên 

nhiên 

 

- Sinh học; 

- Kỹ thuật sinh học; 

- Sinh học ứng dụng. 

- Sư phạm sinh học 

- Hóa học 

- Công nghệ kỹ thuật hóa học 

- Kỹ thuật hóa học 

- Sư phạm hóa học 

- Hóa dược 

- Hóa -sinh 

- Địa lý học; 

- Địa lý tự nhiên 

- Sư phạm địa lý 

- Bản đồ học; 

- Kỹ thuật trắc địa bản đồ 

- Hải dương học 

- Thủy văn 

- Khí tượng học 

- Khí tượng và khí hậu học 

- Kỹ thuật địa chất 

- Địa chất học 

 

- Khuyến nông 

- Khoa học đất; 

- Nông học 

- Khoa học cây trồng 

- Bảo vệ thực vật; 

- Kinh tế nông nghiệp; 

- Phát triển nông thôn 

- Kỹ thuật thực phẩm 

- Công nghệ thực phẩm 

- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

- Kỹ thuật hóa học và thực phẩm 

- Công nghệ sau thu hoạch 

- Công nghệ sinh học 

- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 

- Nông nghiệp công nghệ cao 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Khoa học thủy sản 

- Khai thác thủy sản 

- Thú y 

- Kỹ thuật vật liệu 

- Công nghệ vật liệu; 

- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 

- Công nghệ chế tạo máy 

- Quản lý công nghiệp; 

- Kế toán 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Quản trị khách sạn 

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

- Y tế công cộng; 

- Bảo hộ lao động 

- Y học dự phòng 

- Điều dưỡng 

- Kỹ thuật cấp thoát nước; 

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; 

- Quản lý công 

- Quản trị nhân lực 

- Quản lý nhà nước 
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- Kiến trúc 

4 
KHOA HỌC 

MÔI TRƯỜNG 

- Khoa học môi 

trường 

- Công nghệ kỹ 

thuật môi trường 

(tốt nghiệp trường 

ĐH TN&MT Hà 

Nội) 

- Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường (tốt nghiệp 

Trường ĐH 

TN&MT Hà Nội) 

- Công nghệ kỹ thuật môi 

trường (tốt nghiệp các 

trường khác) 

- Quản lý tài nguyên và 

môi trường  (tốt nghiệp các 

trường khác) 

- Công nghệ kỹ thuật hóa 

học 

- Kỹ thuật hóa học 

- Kỹ thuật sinh học 

- Kỹ thuật môi trường 

- Quản lý tài nguyên nước 

- Kỹ thuật cấp thoát nước 

- Hóa học 

- Hóa dược 

- Sư phạm hóa học 

- Sư phạm Sinh học; 

- Sinh học 

- Địa chính - Môi trường 

- Quản lý đất đai 

- Khoa học đất 

- Nông học 

- Bảo vệ thực vật 

- Hóa - sinh 

- Biến đổi khí hậu và phát triển bền 

vững 

- Công nghệ sinh học 

- Môi trường 

- Kỹ thuật hóa học và thực phẩm 

- Kỹ thuật nhiệt 

- Kỹ thuật vật liệu 

- Kỹ thuật nhiệt lạnh 

- Kỹ thuật công trình biển 

- Công nghệ vật liệu; 

- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây 

dựng 

- Công nghệ chế tạo máy 

- Quản lý công nghiệp; 

- Bảo hộ lao động 

- Y tế công cộng 

- Y học dự phòng 

- Kỹ thuật địa chất 

- Khí tượng học 

- Thủy văn 

- Kỹ thuật thực phẩm 

- Công nghệ thực phẩm 

- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm 

- Công nghệ sau thu hoạch 

- Địa lý 

- Địa lý học 

- Sư phạm Địa lý; 

- Địa lý tự nhiên; 

- Bản đồ học 

- Kỹ thuật trắc địa- bản đồ 

- Khoa học vật liệu 

- Kỹ thuật tài nguyên nước 

- Sinh học ứng dụng 

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

- Quản lý đô thị và công trình 

- Địa chất học 

- Kiến trúc 
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5 

KỸ THUẬT 

TRẮC ĐỊA – 

BẢN ĐỒ 

- Kỹ thuật Trắc địa 

– Bản đồ 

- Trắc địa 

- Trắc địa – Bản đồ 

- Bản đồ 

- Kỹ thuật địa vật lý 

- Kỹ thuật địa chất 

- Địa lý tự nhiên 

- Kỹ thuật không gian 

- Quản lý đất đai 

- Địa chính 

- Tin học trắc địa 

- Địa tin học 

- Thông tin địa không gian 

- Địa lý học 

- Địa lý 

 

 

6 
KHÍ TƯỢNG VÀ 

KHÍ HẬU HỌC 

- Khí tượng học 

- Khí tượng và khí hậu 

học 

- Khí tượng-thủy văn- 

hải dương học 

(chuyên  ngành Khí 

tượng) 

- Địa chất học 

- Bản đồ học 

- Địa lý tự nhiên 

- Thủy văn học 

- Hải dương học 

- Biến đổi khí hậu và phát 

triển bền vững 

- Khí tượng thủy văn biển 

- Quản lý biển 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền 

thông 

 

7 
THỦY VĂN 

HỌC 

- Thủy văn học 

- Thủy văn môi 

trường 

- Quản lý tài 

nguyên nước 

- Khí tượng–thủy văn 

– hải dương học 

(chuyên ngành Thủy 

văn) 

- Địa chất học 

- Bản đồ học 

- Địa lý tự nhiên 

- Khí tượng và khí hậu học 

- Hải dương học 

- Cấp thoát nước 

- Môi trường 

- Quản lý tài nguyên và môi trường 

- Khoa học môi trường 

- Kinh tế tài nguyên môi trường 

- Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

- Kỹ thuật môi trường 
- Biến đổi khí hậu và phát triển bền 
vững 
- Quản lý biển 
- Quản lý đất đai 

- Kế toán 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

- Kỹ thuật trắc địa bản đồ 
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