
NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN VĂN ÚT BÉ BẢO VỆ THÀNH CÔNG 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG 

 Ngày 18 tháng 02 năm 2022, tại Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều 

hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Út 

Bé, ngành Quản lý Đất đai, khóa 2015 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấpTrường 

Thông tin luận án: 

Tên đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng keo lai và đất rừng tràm về mặt kinh 

tế và môi trường tại U Minh Hạ, Cà Mau” 

Tác giả: Nguyễn Văn Út Bé, Khóa: 2015 Ngành: Quản lý đất đai; Mã số: 62850103.  

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. LêTấnLợi - Trường Đại học Cần Thơ.  

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường sử dụng 

đất trồng cây Keo lai (Acacia hybrid) và Tràm (Melaleuca cajuputi Powell), làm cơ sở đề 

xuất những giải pháp quản lý và phát triển rừng hiệu quả và bền vững cho vùng U Minh Hạ, 

Cà Mau. Đưa ra mô hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện đất phèn tiềm tàng… Cung cấp 

thông tin khoa học và tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, cán bộ kỹ thuật tham khảo để 

xây dựng quy hoạch, đề án, phương án trồngrừng trong tương lai và có thể mở rộng vận 

dụng cho những nơi khác có điều kiện tương tự tại U Minh Hạ, Cà Mau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu sinh báo cáo luận án tiến sĩ và trả lời câu hỏi của các thành viên hội đồng 



 

 

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm với hội đồng và người hướng dẫn sau buổi bảo vệ 

 

 


