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ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

I.

GIỚI THIỆU CHUNG

1.

Tên môn học
QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENTAL PLANNING

2.

3.

Mã số môn học
Mã số:

MT358

Số tín chỉ:

2 tín chỉ

Cấu trúc môn học
30 tiết, trong đó:

24 tiết lý thuyết
0 tiết thực hành
6 tiết thảo luận và thảo luận

4.

Ðiều kiện tiên quyết
NGUYÊN LÝ QUY HOẠCH
CẤP THOÁT NƯỚC
NGUYÊN LÝ CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

5.

Tóm tắt mục tiêu môn học
Môn học này cung cấp cho sinh viên những khái niệm về quy hoạch trong
các lĩnh vực môi trường như: nước cấp, nước thải, rác thải, ô nhiễm không
khí... Qua đó giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan hơn về hiện trạng môi
trường để thực hiện việc quy hoạch được tốt hơn.

6.

Ðối tượng sử dụng
Dạy cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường, năm thứ 4.
Hệ đào tạo: Chính quy; Tại chức

II.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1.

Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân là một chiến lược để phát triển kinh
tế xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Cho đến nay hầu hết các quốc gia đều
cố gắng thực hiện điều này trong các kế hoạch phát triển của họ mà không để ý đến
khía cạnh về môi trường. Chính vì vậy, để bảo đảm rằng các hoạt động của con
người luôn hòa hợp với các quá trình thiên nhiên, quy hoạch môi trường ngày càng
được chú trọng hơn trong một thế giới với nền kinh tế rộng mở.
Ngày nay, qui hoạch là một môn học không thể thiếu được trong mọi ngành học vì
qui hoạch là một công cụ để chuẩn bị cho các hoạt động của một qui trình. Qui
hoạch đảm bảo cho qui trình đó được tiến hành bởi một phương pháp thích hợp và
có hiệu quả kinh tế nhất. Nó giúp cho người kỹ sư không những có thể qui hoạch
công tác chuyên môn của mình mà còn có thể tham gia vào các tiến trình qui hoạch
cho công ty, địa phương.
2.

Chương trình chi tiết

Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1

Các loại hình qui hoạch

1.2

Các bước trong quá trình qui hoạch

1.3

Các tác động đến kinh tế và môi trường của một đề án xây dựng

1.4

Qui hoạch và việc lập chính sách

Chương 2. QUI HOẠCH QUẢN LÝ RÁC ĐÔ THỊ
2.1

Giới thiệu

5 (5 - 0 - 1)

5 (5 - 0 - 1)

2.2

Qui hoạch thu gom và quản lý chất thải rắn

2.3

Quá trình qui hoạch

2.4

Các khía cạnh mang tính chiến lược của việc qui hoạch quản lý chất thải rắn

2.5

Các thành phần của hệ thống quản lý chất thải rắn

2.6

Các tổ chức chịu trách nhiệm quản lý chất thải rắn

2.7

Các khía cạnh về qui hoạch và quản lý

2.8

Các tiêu chuẩn để lựa chọn các phương án

Chương 3. QUI HOẠCH XỬ LÝ CHẤT THẢI
3.1

Các phương án

3.2

Chọn lựa các phương án theo nhiều tiêu chuẩn

3.3

Các điểm cần chú ý trong việc qui hoạch bãi chôn lấp rác

3.4

Tính không chắc chắn của kết quả phân tích

Chương 4. QUI HOẠCH HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC

5 (5 - 0 - 1)

5 (5 - 0 - 1)

THẢI
4.1

Giới thiệu

4.2

Qui trình xử lý nước thải

4.3

Qui hoạch xử lý nước thải

4.4

Chi phí và lợi nhuận

4.5

Các phương án đánh giá

Chương 5. QUI HOẠCH NƯỚC CẤP
5.1

Giới thiệu

5.2

Nước cấp và nước thải

5 (5 - 0 - 1)

5.3

Chọn nguồn tài nguyên và qui trình xử lý

PHẦN PHỤ LỤC

3.

5 (5 - 0 - 1)
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