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1. Thông tin cá nhân
- Họ và tên : Lê Văn Khoa
- Học vị: Tiến sĩ

Năm sinh : 1962
năm công nhận: 2006

Chuyên ngành được đào tạo : Khoa học môi trường
- Học hàm :

năm phong :

- Cơ quan công tác hiện tại: Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa TP.HCM
Chức vụ :
- Đã nghỉ hưu : 

Cơ quan công tác trước khi nghỉ hưu :

- Địa chỉ liên lạc : 145/18, Phạm Văn Hai, P5, Tân Bình
- Số điện thoại Cơ quan :

Nhà riêng : 38460795

Di động : 0913 662023

- Email : lvkhoa2020@gmail.com
2. Công tác đào tạo sau đại học: (tính từ năm 2006 đến nay)
2.1. Các môn giảng dạy cao học:
Stt
Trường
1
ĐH Kiến Trúc TP.HCM
2
3

ĐH Khoa học Xã hội nhân văn
ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

4

Viện Môi trường & Tài nguyên

5
6

ĐH Công nghiệp TP.HCM
ĐH Bách Khoa TP.HCM

Môn
Quản lý môi trường đô thị

Năm thực hiện
2006 đến nay

Quản lý môi trường đô thị
Luật & Chính sách môi trường
Quy họach & quản lý môi trường
Luật & Chính sách môi trường
Quản lý môi trường đô thị & khu
công nghiệp
Luật & Chính sách môi trường
Phân tích chính sách môi trường
Sản xuất và tiêu thụ bền vững

2007 đến nay
2007 đến nay
2007 đến nay
2007 đến nay
2008
2011
2012

2.2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ:
Stt

1

Họ tên HV
Trần thị Liên

Tên đề tài luận văn

Cơ sở đào tạo

Năm thực
hiện

Nghiên cứu hoàn thiện
hệ thống quan trắc chất
lượng môi trường nước
ở Tp. Hồ Chí Minh

Viện MT&TN

2007

Đã bảo vệ/
Đang thực
hiện
Đã bảo vệ

2

Đặng Nguyễn
Thiên Hương

3

Phan thị Anh
Thư

4

Nguyễn thị Hòai
An

5

Bùi Thanh
Nhàng

6

Nguyễn Văn
Thảo

7

Nguyễn Kiều
Vân

8

Phạm thị Kim
Ngọc

9

Nguyễn Tuyết
Phương

10

Lê Thùy Vân

11

Phạm Minh Tuấn

Nghiên cứu cơ sở khoa
Viện MT&TN
học cho việc khai thác
và sử dụng hiệu quả tài
nguyên nước mặt phục
vụ quy họach nuôi tôm ở
huyện Cần Giờ theo mục
tiêu phát triển bền vững
Đề xuất giải pháp giảm
ĐH KHTN
thiểu việc sử dụng túi
nylon tại TP.HCM
Quản lý quy họach môi
ĐH Kiến trúc
trường đô thị hướng đến
phát triển bền vững-Áp
dụng tại địa bàn huyện
Củ Chi-TP.HCM
Ô nhiễm kênh rạch đô
Viện MT&TN
thị : Đánh giá hiệu quả
chương trình vớt rác ven
và trên kênh rạch nội
thành TP.HCM-Giải
pháp cải thiện
Nghiên cứu thực trạng
Viện MT&TN
quản lý hành chính nhà
nước về môi trường đối
với họat động nhập khẩu
và tái chế phế liệu giấy,
nhựa nhập khẩu tại
TP.HCM
Phân tích, đánh giá hiện
Viện MT&TN
trạng ô nhiễm môi
trường từ chất thải y tế
và xây dựng quy trình
thanh tra chất thải y tế
tại TP.HCM
Đề xuất mô hình thu
Viện MT&TN
gom và tái chế acquy chì
thải tại TP.HCM
Nghiên cứu đề xuất mô
Viện MT&TN
hình gắn kết các mục
tiêu của quy hoạch môi
trường với quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020
trên địa bàn TP.HCM
Nghiên cứu đề xuất giải
Viện MT&TN
pháp đẩy mạnh chính
sách 3R (reduce – reuse
– recycle) và xây dựng
mô hình 3R thí điểm tại
TP.HCM
Giải pháp bảo vệ môi
ĐH Kiến trúc
trường trong xu thế phát
triển đô thị đến năm
2

2007

Đã bảo vệ

2008

Đã bảo vệ

2008

Đã bảo vệ

2008

Đã bảo vệ

2008

Đã bảo vệ

2008

Đã bảo vệ

2009

Đã bảo vệ

2009

Đã bảo vệ

2009

Đã bảo vệ

2009

Đã bảo vệ

12

Dương Thanh
Bình

13

Dương Thanh
Trung

14

Phan Tiến Tâm

15

Lê thị Ngọc
Trang

16

Bùi thị Bé Hiền

17

Đặng Ngọc
Thanh

18

Lê thị Thanh
Loan

19

Nguyễn Hòang
Hải

20

Trần Quyết
Thắng

21

Ngô Đình Ngọc
Giao
Võ Đức Di Linh

22

23

Nguyễn Đăng
Hải

2020 tại Phú Quốc
Thực trạng và đề xuất
các hình thức tổ chức
thu gom chất thải rắn
sinh hoạt phù hợp trên
địa bàn thành phố HCM
Quản lý bền vững nguồn
tài nguyên nước dưới đất
tại Tp.HCM, trường hợp
quận 5
Cải tạo các hẻm tại
TP.HCM trong các dự
án nâng cấp đô thị
Quản lý môi trường dựa
vào cộng đồng, áp dụng
trên địa bàn Củ Chi,
TP.HCM
Nghiên cứu giải pháp
quản lý chất thải rắn trên
địa bàn quận 3- TpHCM
Đánh giá hiện trạng và
đề xuất định hướng công
tác xã hội hoá dịch vụ
cấp nước trên địa bàn
Tp.HCM
Đánh giá công nghệ
đồng xử lý chất thải
trong lò nung xi măng
của Công ty Xi măng
Holcim Việt Nam và đề
xuất chiến lược phát
triển đến năm 2020
Xây dựng hệ thống quản
lý môi trường cho các
khu du lịch trên địa bàn
Tp.Hồ Chí Minh –
Trường hợp Công viên
Văn hóa Đầm Sen
Sử dụng công cụ kinh tế
thiết lập hệ thống thu
gom phế thải nhựa có
khả năng tái chế trên địa
bàn TPHCM

ĐH Kiến trúc

2010

Đã bảo vệ

ĐH Kiến trúc

2010

Đã bảo vệ

ĐH Kiến trúc

2010

Đã bảo vệ

ĐH Kiến trúc

2010

Đã bảo vệ

ĐH Kiến trúc

2010

Đã bảo vệ

Viện MT&TN

2010

Đã bảo vệ

Viện MT&TN

2010

Đã bảo vệ

Viện MT&TN

2010

Đã bảo vệ

Viện MT&TN

2010

Đã bảo vệ

Viện MT&TN

2010

Đã bảo vệ

2011

Đã bảo vệ

2011

Đã bảo vệ

Hiện trạng sử dụng năng ĐH
lượng tái tạo tại thành
KHXH&NV
phố Hồ Chí Minh-Hiện
trạng và giải pháp
Nghiên cứu đề xuấtcác
ĐH Bách Khoa
họat động nâng cao nhận
thức học sinh về biến đổi
3

khí hậu

2.3. Hướng dẫn luận án tiến sĩ:
Stt

Họ tên HV

Tên đề tài luận văn

Năm thực hiện

Đã bảo vệ/ Đang
thực hiện

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học : từ năm 2006 đến nay
3.1. Hướng nghiên cứu
- Các vấn đề quản lý môi trường đô thị
- Sản xuất & tiêu thụ bền vững
- Ứng phó biến đổi khí hậu
3.2. Các công trình đã công bố trong và ngoài nước
3.2.1. Trong nước
TT

Tên bài báo

1

Chính sách môi
trường cho xí nghiệp
vừa và nhỏ tại
TP.HCM

2

Bước đầu xây dựng mô
hình xã hội tiêu thụ bền
vững tại thành phố Hồ
Chí Minh: Giải pháp
giảm thiểu sử dụng túi
nylon.

3

Phát triển bền vững
thành phố Quy Nhơn
trong tầm nhìn 2030

4

Xu hướng hoạt động
CDM sau Nghị định
thư Kyoto và tiểm năng
phát triển dự án CDM
tại Việt Nam

5

Cơ sở khoa học và thực
tiễn lựa chọn mô hình
đô thị - công nghiệp
sinh thái áp dụng tại
TP.HCM

6

Quản lý môi trường đô
thị TP.HCM trước viễn
cảnh biến đổi khí hậu

Các tác giả

Tên tạp chí, nước

Lê Văn Khoa

Kỷ yếu Hội thảo khoa
học “Công nghệ và
quản lý môi trường”,
Đại học Bách Khoa
TP.HCM

Lê Văn Khoa

Lê Văn Khoa

Lê Văn Khoa,
Nguyễn Đăng
Hải, Phạm
Minh Chi, Lê
Thị Quỳnh
Châu,
Trần thị Mỹ
Diệu, Hòang
Hùng, Lê Văn
Khoa, Phan
Thu Nga,
Lê Văn Khoa

Kỷ yếu Hội thảo khoa học
An toàn, sức khỏe và môi
trường. ĐH Tôn Đức
Thắng
Kỷ yếu Hội thảo khoa học
Quy hoạch đô thị thành
phố Quy Nhơn 2030-tầm
nhìn 2050. ĐH Kiến trúc
TP.HCM & UBND tỉnh
Bình Định

Kỷ yếu Hội nghị khoa
học thường niên Đại
học Bách khoa
TP.HCM.

Số phát hành
(tháng, năm)

10/2007

5/2009

7/2009

2009

Tạp chí Bảo hộ lao động
(ISSN 0866 8515)
2010
181 (1/2010) &
182 (2/2010)
Tạp chí Bảo hộ lao động
(ISSN 0866 8515)
2/2011
194 (2/2011)
4

Website
(nếu có)

3.2.2. Ngoài nước
TT

Các tác giả

Tên bài báo

Nguyen Phuoc
Dan, Bui Xuan
Thanh, Le Van
Khoa & Bui Dan
Truong

1

Groundwater
resource
management in
HoChiMinh City

2

Greening Through
Industrial
Relocation in
Le Van Khoa &
Vietnam - The Case Peter Ho
of Ho Chi Minh
City

3

Greening Small
and Medium-sized
Enterprises Evaluating
Environmental
Policy in Viet
Nam.

Le Van Khoa

Tên tạp chí, nước

Số phát hành
(tháng, năm)

Website
(nếu có)

In Ohgaki S. et al.
(eds.), Sustainable
Groundwater
2006
Management in Asian
Cities. Kanagawa:
IGES.
In: P. Ho (eds.)
Greening Industries in
Newly Industrializing
Economies – Asian Style 2006
Leapfrogging. New
York: Kegan Paul
Limited, pp.107-138.

Wageningen,
Netherlands

2006

3.3. Số giáo trình in, giáo trình điện tử
3.4. Số sách tham khảo
3.5. Đề tài nghiên cứu khoa học
TT
1

Tên, mã số đề tài, công
trình chuyên giao công
nghệ
Quản lý chất thải rắn sinh
hoạt TP.HCM

Cấp chủ
quản
(NN, Bộ/tỉnh)

Chủ trì /
tham gia

TP.HCM

Tham gia

Thời gian thực hiện (năm Năm nghiệm
bắt đầu, kết thúc)
thu
1995-1996

2

Xây dựng hệ thống quản lý
môi trường trong Khu công
nghiệp

TP.HCM

Tham gia

1996

3

Quy hoạch môi trường quận
Gò Vấp

TP.HCM

Tham gia

1997

4

Đánh giá các biện pháp
kiểm soát ô nhiễm công
nghiệp 1995-2001-Đề xuất
các giải pháp kiểm soát ô
nhiễm phù hợp trong giai
đoạn đến 2010.

TP.HCM

Chủ nhiệm

2002-2004

1996
1996

5

1997

2004

5

Đánh giá tác động của hoạt
động nuôi tôm đến chất
lượng nước và thủy sinh vật
của sông rạch huyện Cần
Giờ - TPHCM

6

Đề xuất các giải pháp giảm
thiểu việc sử dụng bao bì
nylon tại thành phố Hồ Chí
Minh hướng đến xu hướng
tiêu thụ bền vững

TP.HCM

Chủ nhiệm

2007-2008

7

Nghiên cứu cơ sở khoa học
xây dựng hệ thống tiêu chí
phát triển khu đô thị công
nghiệp sinh thái (20072008).

TP.HCM

Tham gia

2007-2008

2008

8

Nghiên cứu xây dựng quy
chế quản lý chất thải bao bì
nhựa và giấy tại TP.HCM

TP.HCM

Tham gia

2007-2009

2009

TP.HCM

Chủ nhiệm

2005-2007

2007

2008

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2011
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Lê Văn Khoa

6

