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Cảm nhận về môi 

trường học tập 

 

 
"Sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội luôn nhận được sự quan 

tâm, hỗ trợ từ phía Nhà trường, thầy cô và 

giúp đỡ, chia sẻ của bạn bè. Trong suốt thời 

gian học tập tại Bộ môn Biến đổi khí hậu và 
Phát triển bền vững bằng những phương 

pháp tiếp cận sáng tạo, những bài học thông 

qua trải nghiệm được lồng ghép vào trong 
chương trình giảng dạy cho sinh viên đã 

truyền cảm hứng, là động lực để giúp em 

trưởng thành và tìm được đam mê và quyết 
tâm trong việc theo đuổi nghiên cứu về 

Biến đổi khí hậu." 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG/ 

THÀNH TÍCH 
 

• 2018: Ban tổ chức chương trình “Ecoweek 2018 – A journey to eco - 

lifestyle ” của Trung tâm C&E. 

• 2018: Trợ lý dự án “"Intergrating innovative approaches into education 

program on ecological lifestyle for students" do Trung tâm Phát triển 

sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức. 

• 2018: Cộng tác viên của chương trình “Tuần lễ năng lượng tái tạo 

2018” của VSEA tổ chức. 

• 2018: Tham gia Trại hè Eco Camp 2018 do Câu lạc bộ Đọc sách cùng 

con tổ chức. 

• 2018: Sinh viên có thành tích học tập giỏi năm học 2017 – 2018. 

• 2018: Sinh viên đạt thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học năm 2017 

- 2018 với đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm truyền thông biến đổi khí 

hậu trên thế giới và đề xuất mô hình phù hợp cho Việt Nam”. 

• 2017: Trợ lý chương trình “Supporting to Integration of Ecological 

Lifestyle education into student Programs” do Trung tâm Phát triển 

sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức. 

• 2017: Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm học 

2016 – 2017. 

• 2017: Nhóm đạt giải nhiều người xem nhất trong cuộc thi “BĐKH và 

cuộc sống” do Tạp chí môi trường tổ chức. 

• 2017: Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2016 – 2017. 

• 2016: Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm học 

2015 – 2016. 

 

 

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI 

 

Chức danh: Trợ lý dự án 

Đơn vị công tác: Trung tâm Phát triển sáng kiến Cộng 

đồng và Môi trường (C&E) 

 

 

 

  
 



 

 
 

 


