
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG         

Viện: Công nghệ sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần:  

- Tiếng Việt: HOÁ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG  

- Tiếng Anh: CHEMISTRY FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

Mã học phần: ENE372  

Số tín chỉ: 3  

Đào tạo trình độ: Đại học 

Học phần tiên quyết: Hóa đại cương, Hóa phân tích, Hóa keo 

2. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn  Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

Điện thoại: 0982293976              Email: sonnt@ntu.edu.vn 

Địa điểm, lịch tiếp SV: văn phòng bộ môn Kỹ thuật Môi trường 

3. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: thành phần hóa học và các quá 

trình hóa học xảy ra trong môi trường; cơ sở hóa học, ý nghĩa và ứng dụng của các 

phương pháp xác định các chỉ tiêu môi trường; các phương pháp hóa học xử lí ô nhiễm 

môi trường. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản đánh giá 

chất lượng và xử lý môi trường. 

4. Mục tiêu: 

Giúp người học có đủ kiến thức cần thiết để hiểu rõ bản chất về hó học khí quyển, 

thuỷ quyển và địa quyển nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản đánh 

giá chất lượng và xử lý môi trường 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Hiểu được cấu trúc thành phần khí quyển, nước và đất 

b) Nắm được các chu trình trong không khí, nước và đất 

c) Đánh giá được thành phần hoá học của môi trường đất, nước và không khí. 

d) Dự đoán các quá trình hóa học xảy ra trong môi trường không khí, nước và đất 

và cơ chế của chúng. 

e) Cơ sở hóa học của phương pháp phân tích các chỉ tiêu không khí và phương pháp 

xử lý 

f) Cơ sở hóa học của phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường nước và 

phương pháp xử lý 

g) Cơ sở hóa học của phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất và phương 

pháp xử lý 
 

6. Kế hoạch dạy học: 



STT Chương/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số tiết 
 

Phương pháp dạy 

học – Hình thức 

giảng dạy 

Chuẩn bị của người học 

Tuần1 

 
Cấu trúc và thành phần 

hóa học của khí quyển 

Các loại phản ứng 

trong khí quyển – Sự ô 

nhiễm không khí về 

mặt hóa học  

 

a,b,c,d 

 

 

 

ab,c,d 

 

 

 

3 

Livestream hướng 

dẫn học trực tuyến 

bằng phần mềm 

zoom, kết hợp bài 

tập và trao đổi qua 

Elearning  

Đọc kỹ ĐCCTHP, nắm rõ 

kế hoạch học tập  

-Các quy định khi tham 

gia lớp học trên zoom 

vàlớp E-learning  

-Đọc trước bài giảng chủ 

để 1 

Tuần 

2 

 

Một số ảnh hưởng toàn 

cầu của ô nhiễm khí 

quyển  

Phương pháp đánh giá 

và giám sát chất lượng 

không khí  

 

 

ab,c,d 

 

 

3 

 

 

 

 

Livestream học 

trực tuyến bằng 

phần mềm zoom 

Thảo luận giải đáp 

thắc mắc về câu 

hỏi ôn tập tuần1  

  

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan trên 

elearning. 

Làm câu hỏi ôn tập tuần 1 

theo yêu cầu trên lớp E-

learning  

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan  

-Làm bài tập về nhà  

số 2 theo yêu cầu trên lớp 

E-learning.  

Tuần 

3 

  

 

Phương pháp đánh giá 

và giám sát chất lượng 

không khí  

 

 

a e,f,g 

 

3 Livestream học 

trực tuyến bằng 

phần mềm zoom 

Thảo luận giải đáp 

thắc mắc về câu 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan trên 

elearning. 

Làm câu hỏi ôn tập tuần 2 

theo yêu cầu trên lớp E-



hỏi ôn tập tuần 2 

 

learning  

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan  

Làm bài tập về nhà số 3 

theo yêu cầu trên lớp E-

learning. 

Tuần 

4 
Phương pháp đánh giá 

và giám sát chất lượng 

không khí (tiếp theo 

tuần trước) 

 

 

e,f,g 

 

 

3 

Livestream học 

trực tuyến bằng 

phần mềm zoom 

Thảo luận giải đáp 

thắc mắc về câu 

hỏi ôn tập tuần 3 

 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan trên 

elearning. 

Làm câu hỏi ôn tập tuần 3 

theo yêu cầu trên lớp E-

learning  

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan  

Làm bài tập về nhà số 3 

theo yêu cầu trên lớp E-

learning. 

Tuần 

5 
Xử lí khí thải bằng 

phương pháp hấp thụ 

 

 

e,f,g 

 

 

3 

Livestream học 

trực tuyến bằng 

phần mềm zoom 

Thảo luận giải đáp 

thắc mắc về câu 

hỏi ôn tập tuần 3 

 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan trên 

elearning. 

Làm câu hỏi ôn tập tuần 4 

theo yêu cầu trên lớp E-

learning  

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan  

Làm bài tập về nhà số 4 



theo yêu cầu trên lớp E-

learning. 

Tuần 

6 
Hóa học thủy quyển 

Chu trình và đặc điểm 

của nước trong tự 

nhiên  

 

 

 

a,b,c 

 

 

 

3 

Livestream học 

trực tuyến bằng 

phần mềm zoom 

Thảo luận giải đáp 

thắc mắc về câu 

hỏi ôn tập tuần 3 

 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan trên 

elearning. 

Làm câu hỏi ôn tập tuần 5 

theo yêu cầu trên lớp E-

learning  

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan  

Làm bài tập về nhà số 5 

theo yêu cầu trên lớp E-

learning. 

Tuần 

7 
Hóa học thủy quyển 

Hóa học của nước tự 

nhiên  

 

 

a,b,c, d 

 

 

 

3 

Học trực tiếp trên 

lớp 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan đã gởi qua 

email. 

Cho các chủ đề báo cáo 

tiểu luận theo nhóm 

Tuần 

8 
Hóa học thủy quyển 

Sự hòa tan của các khí 

trong nước  

Sự tạo phức chất trong 

nước tự nhiên và nước 

thải  

 

 

b,c, d 

 

 

3 

Học trực tiếp trên 

lớp 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan đã gởi qua 

email. 

Tuần 

9 
Hóa học thủy quyển 

Sự tạo phức chất trong 

nước tự nhiên và nước 

thải  

Ô nhiễm môi trường 

 

 

b,c, d 

 

 

3 

Học trực tiếp trên 

lớp 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan đã gởi qua 

email. 



nước  

 

Tuần 

10 
Hóa học thủy quyển 

Các chỉ tiêu đánh giá 

nước thải - các phương 

pháp xác định các chỉ 

tiêu  

 

 

 

e,f, g 

 

 

3 

Học trực tiếp trên 

lớp 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan đã gởi qua 

email. 

Làm bài kiểm tra giữ kỳ 

Tuần 

11 
Hóa học thủy quyển 

Các chỉ tiêu đánh giá 

nước thải - các phương 

pháp xác định các chỉ 

tiêu (tiếp theo) 

Xử lí các chất ô nhiễm 

trong nước bằng 

phương pháp hóa học 

 

 

e,f, g 

 

 

3 

Học trực tiếp trên 

lớp 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan đã gởi qua 

email. 

Tuần 

12 
Xử lí các chất ô nhiễm 

trong nước bằng 

phương pháp hóa học 

(tiếp theo) 

Hóa học địa quyển 

Cấu trúc và thành phần 

hóa học của thạch 

quyển  

 

 

e,f, g 

 

 

 

a, b, c 

 

 

3 

Học trực tiếp trên 

lớp 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan đã gởi qua 

email. 

Tuần 

13 
Hóa học địa quyển 

Những chất dinh 

dưỡng vi lượng, đa 

lượng và chu trình 

NPK 

Sự ô nhiễm thạch 

quyển - Kiểm soát ô 

nhiễm đất 

 

 

b,c, d 

 

 

 

e, f, g 

 

 

3 

Học trực tiếp trên 

lớp 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan đã gởi qua 

email. 

Tuần 

14 
Hóa học địa quyển 

Sự ô nhiễm thạch 

quyển - Kiểm soát ô 

nhiễm đất (tiếp theo) 

 

 

e, f, g 

 

 

3 

Học trực tiếp trên 

lớp 

Đọc trước bài giảng về nội 

dung liên quan đã gởi qua 

email. 



Tuần 

15 
Báo cáo tiểu luận 

nhóm theo các chủ đề 

 3 Học trực tiếp trên 

lớp 

Báo cáo các chủ đề đã cho 

chuẩn bị từ tuần 7 

Tuần 

16 
Báo cáo tiểu luận 

nhóm theo các chủ đề 

 3 Học trực tiếp trên 

lớp 

Báo cáo các chủ đề đã cho 

chuẩn bị từ tuần 7 

7.Tài liệu dạy và học: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đặng Đình 

Bạch 

Hóa học môi 

trường 

2006 NXB KH 

& KT 

Thư viện 

trường ĐH 

Nha Trang 

x 
 

2  Đặng Kim 

Chi 

Hóa học môi 

trường 

2001 NXB KH 

& KT 

Thư viện 

trường ĐH 

Nha Trang 

 
x 

3  Colin Baird Environmental 

Chemistry 

2008 W.H. 

Freeman 

and 

Company 

Bộ môn 

CNKTMT 

 
x 

4  John Wright Environmental 

Chemistry 

2003 Routledeg Bộ môn 

CNKTMT 

 
x 

 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:   

Sinh viên cần tuân thủ những quy định của giảng viên. Cần chủ động tham khảo tài liệu, 

thảo luận nhóm nghiêm túc. 

9. Đánh giá kết quả học tập: 



9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến) 

Lần kiểm tra Tiết thứ Hình thức kiểm tra Chủ đề Nhằm đạt KQHT 

1 15 Viết 1 a,b 

2 30 Viết 2 c,d 

9.2 Thang điểm học phần:    

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Bài kiểm tra giữa kỳ a b c d 20 

2 Tiểu luận, báo cáo nhóm a b c d e f g 25 

3 Chuyên cần/thái độ  5 

4 Thi kết thúc học phần a b c d e f g 50 

 

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

   

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

                                      




