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CƠ SỞ ĐỊA LÝ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP 

CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI THỊ THU    

2.Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 28/3/1970       

4. Nơi sinh: Huế 

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 3201/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: Cơ sở địa lý cho phát triển nông - lâm nghiệp các huyện ven biển tỉnh 
Quảng Nam 

8. Chuyên ngành:  Quản lý Tài nguyên và Môi trường     

9. Mã số: 62 85 01 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Thăng, PGS.TS Trần Anh Tuấn 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Làm rõ đặc điểm, sự phân hóa tự nhiên của lãnh thổ và thành lập bản đồ cảnh quan các huyện ven 

biển tỉnh Quảng Nam. 

- Đề xuất định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam cho nông - 

lâm nghiệp theo lãnh thổ và xác lập 4 mô hình hệ kinh tế-sinh thái ở các tiểu vùng cảnh quan dựa trên 

cơ sở đánh giá tổng hợp cảnh quan theo hướng tiếp cận kinh tế sinh thái. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu đáng tin cậy giúp ích cho 

các nhà quản lý, các nhà quy hoạch có thể vận dụng trong thực tiễn như có thể nhân rộng mô hình hệ 

KTST ở các quy mô kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ nhằm 

thực hiện thành công chương trình “tam nông” ở nông thôn Quảng Nam. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục thực hiện điều tra xã hội học ở quy mô rộng và sâu hơn 

trong những năm đến để xác nhận lại kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình NLN ở các 

huyện ven biển tỉnh Quảng Nam.    

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án: 
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