
1. Thông tin chung:  
- Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường 
- Mã ngành tuyển sinh: 7850101 
- Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Sinh 
(B00); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) 
- Thời gian đào tạo: 4 năm 
- Danh hiệu cấp bằng: Kỹ sư 
- Tên ngành được in trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm. 
2. Giới thiệu:  

- Ngành quản lý tài nguyên và môi trường là ngành đa lĩnh vực mà chủ yếu về 
quản lý tài nguyên như; khoáng sản và năng lượng, đất, nước, không khí, rừng, đa dạng 
sinh học…và quản lý môi trường, quy hoạch môi trường, luật và chính sách tài nguyên 
môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải. 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức và phương pháp để nghiên cứu, quy hoạch, thiết 
kế, xây dựng, thực hiện dự án về tài nguyên và môi trường trong các lĩnh vực: bảo tồn đa 
dạng sinh học; Đánh giá chất lượng môi trường; Quản lý và xử lý nước thải, rác thải; 
Đánh giá tác động môi trường; Quy hoạch sử dụng tài nguyên bền vững… 
3. Vị trí việc làm:  

- Kỹ sư giám sát, đánh giá chất lượng môi trường; 
- Nhân viên tư vấn đánh giá tác động môi trường; 
- Chuyên viên tư vấn về tài nguyên môi trường; 
- Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực tài nguyên môi trường; 
- Nhân viên kỹ thuật về lĩnh vực môi trường. 

4. Nơi làm việc:  
- Sở/ Phòng Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh/ thành/ huyện; 
- Sở/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của các tỉnh/ thành/ huyện; 
- Sở Khoa học – Công nghệ; các trung tâm tư vấn về môi trường; 
- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường, Trung tâm y tế dự phòng và Công ty 
cấp thoát nước; 
- Các Viện, Trường có nghiên cứu và giảng dạy về chuyên ngành tài nguyên và môi 
trường; 
- Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất; 
- Cơ quan tư vấn kinh doanh dịch vụ môi trường. 


