
TT Họ và tên Ngày sinh Ngành Tốt nghiệp ĐH Nhóm Học phần học bổ sung Số TC Ghi chú 

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quản lý hành chính về đất đai

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Kinh tế - tài chính đất đai

5. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quản lý hành chính về đất đai

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Kinh tế - tài chính đất đai

5. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quản lý hành chính về đất đai

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Kinh tế - tài chính đất đai

5. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quản lý hành chính về đất đai

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

1. Ngành: Quản lý đất đai

141 Vũ Thị Mơ 28/9/1992 Khoa học đất 2

Nguyễn Đại Dương2 2/4/1998 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1

2 14

DANH SÁCH THÍ SINH PHẢI HOÀN THÀNH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

 DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

4 1/3/1999 Kỹ thuật trắc địa-Bản đồ 2 14

8

8

Phạm Như Loan 

Nguyễn Mạnh Quang 3 15/08/1999 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1

8

Đặng Thị Loan6 28/3/1987 Kỹ thuật trắc địa-Bản đồ

Trần Văn Cường 5 11/1/1999 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1

14Hoàng Quốc Đạt 7 2/3/1987 Trắc địa 2



Trang 2

4. Kinh tế - tài chính đất đai

5. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

1. Tài nguyên đất đai

2. Chính sách đất đai tổng hợp

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Quản lý hành chính về đất đai

5. Kinh tế - tài chính đất đai

6. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

7. Cơ sở dữ liệu đất đai

1. Tài nguyên đất đai

2. Chính sách đất đai tổng hợp

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Quản lý hành chính về đất đai

5. Kinh tế - tài chính đất đai

6. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

7. Cơ sở dữ liệu đất đai

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quản lý hành chính về đất đai

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Kinh tế - tài chính đất đai

5. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quản lý hành chính về đất đai

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Kinh tế - tài chính đất đai

5. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

1. Tài nguyên đất đai

14

Lê Anh Tuấn 8 7/4/1989 Công nghệ kỹ thuật môi trường 3 20

Hoàng Quốc Đạt 7 2/3/1987 Trắc địa 2

20

Nguyễn Mạnh Tùng 10 7/7/1998 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1 8

Phạm Hồng Minh 9 1/5/1984 Kỹ thuật môi trường 3

14

Trần Đức Trung 12 20/3/1997 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2 14

Vũ Trung Thái 11 11/1/1998 Kỹ thuật trắc địa-Bản đồ 2

8

Quách Sơn Hải 14 1/4/1990 Hành chính học 3 20

13 Nguyễn Thị Hồng Vân 20/11/1998 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1



Trang 3

2. Chính sách đất đai tổng hợp

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Quản lý hành chính về đất đai

5. Kinh tế - tài chính đất đai

6. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

7. Cơ sở dữ liệu đất đai

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

1. Tài nguyên đất đai

2. Chính sách đất đai tổng hợp

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Quản lý hành chính về đất đai

5. Kinh tế - tài chính đất đai

6. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

7. Cơ sở dữ liệu đất đai

1. Tài nguyên đất đai

2. Chính sách đất đai tổng hợp

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Quản lý hành chính về đất đai

5. Kinh tế - tài chính đất đai

6. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

7. Cơ sở dữ liệu đất đai

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quản lý hành chính về đất đai

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Kinh tế - tài chính đất đai

5. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

1. Tài nguyên đất đai

2. Chính sách đất đai tổng hợp

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Quản lý hành chính về đất đai

5. Kinh tế - tài chính đất đai

6. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

Quách Sơn Hải 14 1/4/1990 Hành chính học 3 20

16 Trương Thị Thùy Dương 19/08/1992 Khoa học kỹ thuật và công nghệ 3 20

15 Lê Thị Huệ 8/10/1995 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1 8

20

Ngô Minh Anh 

Công nghệ kỹ thuật môi trường23/04/1997Nguyễn Phương Thảo 

Hoàng Đức Giang 17 21/10/1993 Tài chính - Ngân hàng 3

2019 3

18 26/02/1991 Luật học 2 14



Trang 4

7. Cơ sở dữ liệu đất đai

1. Tài nguyên đất đai

2. Chính sách đất đai tổng hợp

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Quản lý hành chính về đất đai

5. Kinh tế - tài chính đất đai

6. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

7. Cơ sở dữ liệu đất đai

1. Tài nguyên đất đai

2. Chính sách đất đai tổng hợp

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Quản lý hành chính về đất đai

5. Kinh tế - tài chính đất đai

6. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

7. Cơ sở dữ liệu đất đai

1. Chính sách đất đai tổng hợp

2. Quản lý hành chính về đất đai

3. Tin học ứng dụng trong Quản lý đất đai

4. Kinh tế - tài chính đất đai

5. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

TT Họ và tên Ngày sinh Ngành Tốt nghiệp ĐH Nhóm Học phần học bổ sung Số TC Ghi chú

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

7. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

1. Cơ sở khoa học môi trường

                                       * Lưu ý: Học phí ngành Quản lý đất đai: 442,100đ/1 tín chỉ

2. Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

20

Công nghệ kỹ thuật môi trường23/04/1997Nguyễn Phương Thảo 20

Quản lý tài nguyên nước22/11/1999Trần Hùng 3

19 3

20

Luật 2 14

Kỹ thuật môi trường 22/10/1998Đặng Thái Sơn 

1 Trần Thị Ngọc Anh 19/9/1994 Quản trị kinh doanh 3 18

21

22 Lê Phú Cường 21/9/1981

3 20

2 15Phạm Thị Thúy Nga2 27/9/1999 Quản lý tài nguyên nước



Trang 5

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3. Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3. Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5/2/1998Bùi Thị Thùy Linh 3 15

2 15

2Quản lý tài nguyên nước

Phạm Thị Thúy Nga2 27/9/1999 Quản lý tài nguyên nước

15

Nguyễn Xuân Bách 5 31/5/1999 Quản lý đất đai 1 12

2Biến đổi Khí hậu và PTBV11/1/1997Vương Thái Dương4

6 Nguyễn Hải Anh 30/10/1998 Khoa học đất 2

15

15

Địa chất Thủy văn- Địa chất công trình 7/9/19827 2Lại Đức Ngân 



Trang 6

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

7. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3. Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

7. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

7. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

15

Trần Trung Hiếu 

8 18

1Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 14/10/1996

Địa chất Thủy văn- Địa chất công trình 7/9/1982

Hoàng Thị Bích Ngọc 10

9

7 2

18

3Quản trị kinh doanh19/05/1994Lê Thanh Tùng11 18

3Kế Toán 14/7/1999

12

3Quản trị kinh doanh2/6/1986Nguyễn Phan Giang 

Lại Đức Ngân 

12 183Quản lý kinh doanh 21/11/1997Trần Tiến Huy 



Trang 7

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

7. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3. Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3.Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Đa dạng sinh học

6. Quan trắc và phân tích môi trường

7. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

TT Họ và tên Ngày sinh Ngành Tốt nghiệp ĐH Nhóm Học phần học bổ sung Số TC Ghi chú

1. Viễn thám và GIS

2. Định vị vệ tinh

1. Viễn thám và GIS

2. Định vị vệ tinh

1. Viễn thám và GIS

2. Định vị vệ tinh

1. Viễn thám và GIS

2. Định vị vệ tinh

           * Lưu ý: Học phí ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: 442,100đ/1 tín chỉ

3. Ngành: Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

12

Quản lý đất đai 125/11/1998Phạm Minh Huệ 13

183Quản lý kinh doanh 21/11/1997

12

2Kỹ thuật công trình thủy 5/12/1997

Trần Tiến Huy 

1 Phạm Đăng Quyền 25/04/1999

Vũ Tuấn Anh2 18/12/1999

Đinh Trung Hà 14 15

Quản lý đất đai

3Quan hệ quốc tế26/11/1979Nguyễn Thiệu Anh 15

3Quan hệ quốc tế26/11/1979Nguyễn Thiệu Anh 15

18

Quản lý đất đai

1

1

Quản lý đất đai 1 6

6

6

Quản lý đất đai 1Hoàng Tiến Đạt 4 6

17/07/1999Dương Quang Sáng3

1/2/1996



Trang 8

1. Viễn thám và GIS

2. Định vị vệ tinh

1. Viễn thám và GIS

2. Định vị vệ tinh

1. Viễn thám và GIS

2. Định vị vệ tinh

TT Họ và tên Ngày sinh Ngành Tốt nghiệp ĐH Nhóm Học phần học bổ sung Số TC 

1. Thủy lực sông ngòi 

2. Phân tích thống kê trong thủy văn

3. Mô hình toán thủy văn

4. Địa chất thủy văn

1. Thủy lực sông ngòi

2. Phân tích thống kê trong thủy văn 

3. Mô hình toán thủy văn

4. Địa chất thủy văn

5. Dự báo thủy văn

6. Thủy văn đại cương 

7. Khí hậu & BĐKH

1. Thủy văn đại cương 3

2. Thủy lực đại cương 

3. Thủy lực sông ngòi 

4. Phân tích thống kê trong thủy văn 

5. Mô hình toán thủy văn

6. Địa chất thủy văn

7. Dự báo thủy văn 

8. Khí hậu & BĐKH

9. Tính toán thủy văn 

1. Thủy lực sông ngòi

2. Phân tích thống kê trong thủy văn 

3. Mô hình toán thủy văn

4. Địa chất thủy văn

5. Dự báo thủy văn

6. Thủy văn đại cương 

4. Ngành: Thủy văn học 

           * Lưu ý: Học phí ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ: 527,800đ/1 tín chỉ

Quản lý đất đai 1 6

6

6

1 121
Địa chất công trình

 và địa chất thủy văn 
26/5/1989Nguyễn Quang Sơn 

3

 

Nguyễn Hữu Trường 7 7/7/1991 Quản lý đất đai 1

20/07/1999Nguyễn Thị Lan Anh 5

1Quản lý đất đai4/11/1999Nguyễn Thị Minh Phương 6

2Khoa học môi trường12/9/1995Nguyễn Thị Vân4

Khoa học môi trường4/11/1997Đỗ Chí Công 2 2 18

223Kỹ thuật địa chất4/9/1994Hồ Phi Hoàng3

22Kỹ thuật địa chất4/9/1994Hồ Phi Hoàng3

18



Trang 9

7. Khí hậu & BĐKH

TT Họ và tên Ngày sinh Ngành Tốt nghiệp ĐH Nhóm Học phần học bổ sung Số TC Ghi chú

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3. Độc học môi trường:

4. Công nghệ môi trường

5. Quan trắc và phân tích môi trường

6. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

7. Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3. Độc học môi trường:

4. Công nghệ môi trường

5. Quan trắc và phân tích môi trường

6. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

7. Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Quản lý môi trường

3. Độc học môi trường

4. Công nghệ môi trường

5. Quan trắc và phân tích môi trường

6. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

5. Ngành: Khoa học môi trường

                                                     * Lưu ý: Học phí ngành Thủy văn học: 527,800đ/1 tín chỉ

3 18

2Khoa học môi trường12/9/1995Nguyễn Thị Vân4

Đặng Đình Phúc 2

15Kỹ thuật công trình biển 210/9/1990Đỗ Trường Minh 3

3
Điều khiển học kỹ thuật 

giao thông vận tải 
18/02/1977 18
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Nguyễn Quỳnh Nga 1 31/01/1997 Quản lý tài nguyên nước
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