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1. Họ và tên nghiên cứu sinh:   CẤN ANH TUẤN    

2. Giới tính:Nam  

3. Ngày sinh: 18/06/1974       

4. Nơi sinh: Hà Nội  

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007 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: Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá mức độ gây ô nhiễm không khí trong việc 

giải quyết tranh chấp môi trường 

8. Chuyên ngành: Môi trường không khí     

9. Mã số: 62.85.02.10  

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Xuân Cơ 

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

- Lần đầu tiên xây dựng được quy trình tính toán mức độ ô nhiễm và thiệt hại do ô nhiễm không khí từ 

cơ sở sản xuất công nghiệp phục vụ giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam với yêu cầu bảo 

đảm cơ sở khoa học, có khả thi cao (dễ thực hiện, chi phí thấp), được thử nghiệm tính toán tại Công 

ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Nhà máy gạch tuynel Việt Long.  

- Lần đầu tiên tính toán được mức độ thiệt hại (được quy đổi sang giá trị tiền tệ VND) đối với sức 

khỏe con người và hoa màu (lúa) do ô nhiễm không khí của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

và Nhà máy gạch tuynel Việt Long theo các phương án tương ứng với các mức độ xử lý bụi, khí 

độc hại phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp môi trường.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

- Kết quả của luận án cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá mức độ ô nhiễm và thiệt hại do ô nhiễm 

không khí của các cơ sở sản xuất trong quá trình giải quyết các tranh chấp môi trường ở Việt Nam. 

Những kết quả tính toán thử nghiệm giúp cho các bên trong tranh chấp môi trường liên quan đến vụ 

việc của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Nhà máy gạch tuynel Việt Long có thể dễ dàng có 

thể đi đến những thỏa thuận bồi thường thiệt hại trong quá trình giải quyết tranh chấp môi trường. Kết 



quả của luận án còn cung cấp những luận cứ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường 

Việt Nam để quy định cụ thể vấn đề về xác định thiệt hại do ô nhiễm không khí trong giải quyết tranh chấp 

môi trường ở Việt Nam. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Nghiên cứu các phương thức giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm không khí 

phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp ở Việt Nam. 

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam để quy định cụ thể vấn đề về 

xác định thiệt hại do ô nhiễm không khí trong giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam. 
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