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QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG NHẰM KHÔI PHỤC 

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUỒN LỢI THUỶ, HẢI SẢN 

HUYỆN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  HOÀNG THỊ HỒNG LIÊN             

 2. Giới tính: Nữ                                                                 

3. Ngày sinh: 23/5/1980  

 4. Nơi sinh: Hải Phòng  

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 150/SĐH ngày 06/07/2005 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: Quy hoạch môi trường nhằm khôi phục và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ, hải 

sản huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

8. Chuyên ngành: Sinh thái học       

9. Mã số: 62.42.60.01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn; TS. Phạm Đình Trọng  

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

 Đã điều tra, khảo sát về các hoạt động kinh tế, xã hội và hiện trạng đa dạng sinh học tại huyện 

Tiên Lãng. 

 Bổ sung thêm một số loài thủy sản chưa liệt kê trong các nghiên cứu trước tại huyện Tiên Lãng 

trong đó riêng cá kinh tế là 20 loài (chiếm 33% trên tổng số loài cá kinh tế Vịnh Bắc Bộ). 

 Đã đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và biến đổi cảnh quan của huyện Tiên Lãng giai đoạn từ 

năm 1995 tới 2010. 

 Thành lập được các bản đồ thành phần cho 2 giai đoạn 1995 và 2010 như sau:  

- Bản đồ thảm thực vật với 8  kiểu thảm thực vật 

- Bản đồ hiện trạng các Hệ sinh thái với 7 kiểu Hệ sinh thái 

- Bản đồ sinh thái cảnh quan bao gồm 21 hạng cảnh quan và 60 loại cảnh quan 
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- Bản đồ biến đổi đường bờ giai đoạn 1995 - 2010. 

  Đề xuất về các đối tượng và phương thức nuôi trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện 

Tiên Lãng 

 Đưa ra mô hình nuôi trồng thủy, hải sản bền vững  

 Xây dựng phương án quy hoạch môi trường dựa trên những đặc tính thích nghi của sinh vật với 

điều kiện môi trường 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

Xây dựng quy hoạch môi trường cho huyện ven biển Tiên Lãng (dựa trên những đặc tính thích nghi 

của sinh vật với điều kiện môi trường đưa ra các đề xuất về các đối tượng và phương thức nuôi trồng 

phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện). Trên cơ sở quy hoạch đó lựa chọn phương hướng sử 

dụng hợp lý và bền vững nguồn lợi thủy, hải sản. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

- Tiếp tục nghiên cứu quy hoạch môi trường theo hướng tiếp cận sinh thái. 

- Nghiên cứu, ứng dụng và mở rộng mô hình nuôi trồng thủy, hải sản bền vững trên toàn huyện Tiên Lãng 

và một số địa phương lân cận. 

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

1.   Nguyễn Xuân Huấn, Đoàn Hương Mai, Hoàng Thị Hồng Liên (2004), “Thành phần loài cá vùng 

cửa sông Bạch Đằng, Quảng Ninh”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB 

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr. 121-122.         

2.  Nguyễn Xuân Huấn, Hoàng Thị Hồng Liên, Thạch Mai Hoàng, Hoàng Trung Thành, Trần Minh 

Khoa (2004), “Dẫn liệu ban đầu về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản vùng đất ngập nước ven 

biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng”, Tạp chí khoa học Tập XX (2), tr. 16 – 21. 

3. Hoàng Thị Hồng Liên, Đinh Thị Trà My, Nguyễn Hữu Nhân (2007), “Thực trạng khai thác, nuôi 

trồng thủy sản các xã ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng và đề xuất định hướng quy hoạch”, 

Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, tr. 522 

– 525. 

   

 


