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CHƢƠNG I: SINH THÁI MÔI TRƢỜNG CƠ SỞ
1.1 Đại cương về hệ sinh thái môi trường
1.2 Sinh thái cá thể (Individuals)
1.3 Sinh thái quần thể (Specics)
1.4 Sinh thái quần xã (Communitics)
1.5 Hệ thống sinh thái và các quy luật vận động của hệ sinh thái
1.6 Ứng dụng của sinh thái học trong bảo vệ môi trường
CHƢƠNG II: CÔNG NGHỆ NƢỚC VÀ NƢỚC THẢI
2.1 Công nghệ xử lý nước thiên nhiên
2.1.1 Nguồn nước phục vụ cho nhu cầu cấp nước
- Nước mặt
- Nước ngầm
2.1.2 Lựa chọn nguồn nước
2.1.3 Công nghệ xử lý nước mặt
2.1.4 Công nghệ xử lý nước ngầm
2.1.5 Công nghệ xử lý nước đặc biệt (làm mềm nước, khử mặn, …)
2.2 Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
2.2.1 Phân loại, thành phần và tính chất nước thải và chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
2.2.2 Ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ nguồn nước
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
- Ảnh hưởng của sự ô nhiễm
- Biện pháp bảo vệ nguồn nước
2.2.3 Khả năng tự làm sạch nguồn nước
2.2.4 Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt
2.2.5 Công nghệ xử lý nước thảI sinh hoạt
2.2.6 Công nghệ xử lý nước thải CN
2.2.7 Đặc điểm hệ thống cấp thoát nước trong XN công nghiệp
2.2.8 Ô nhiễm nước thải công nghiệp. Thành phần tính chất nước thải công nghiệp
- Ô nhiễm nước thải công nghiệp. Ảnh hưởng của sự ô nhiễm
- Thành phần tính chất nước thải công nghiệp
2.2.9 Phương pháp xử lý nước thải công nghiệp
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- Xử lý cơ học
- Xử lý hoá học
- Xử lý hóa lý
- Xử lý sinh học
- Xử lý bùn
2.2.10 Công nghệ xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp điển hình
- Dệt nhuộm
- Giấy bột giấy
- Chế biến thủy sản
CHƢƠNG III: CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ
3.1 Khái niệm về ô nhiễm môi trường không khí
3.1.1 Không khí sạch
3.1.2 Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí
3.1.3 Chất ô nhiễm môi trường không khí
3.1.4 Nguồn ô nhiễm môi trường không khí
3.2 Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến môi trường
3.2.1 Ảnh hưởng đến sức khỏe của con ngườI
3.2.2 Ảnh hưởng đến động vật
3.2.3 Ảnh hưởng đến thực vật
3.2.4 Ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu
3.3 Sự biến đổi của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí
3.3.1 Các phản ứng hóa học
3.3.2 Quá trình sa lắng khô
3.3.3 Quá trình sa lắng ướt
3.4 Phát tán chất ô nhiễm trong khí quyển
3.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát tán
3.4.2 Phương trình phát tán chất ô nhiễm
3.4.3 Các ví dụ và bài tập
3.4.4 Ứng dụng các mô hình phát tán chất ô nhiễm không khí
3.5 Ô nhiễm không khí do bụI
3.5.1 Khái niệm chung
3.5.2 Nguồn ô nhiễm bụi
3.5.3 Phân loại, thành phần, tính chất của bụi
3.5.4 Ảnh hưởng của bụi đến môi trường
3.6 Ô nhiễm do tiếng ồn
3.6.1 Khái niệm chung
3.6.2 Phân loại nguồn ồn
3.6.3 Sự lan truyền tiếng ồn trong môi trường không khí
3.6.4 Ảnh hưởng của tiếng ồn đến môi trường
3.6.5 Các biện pháp hạn chế tiếng ồn
3.7 Các phương pháp xử lý bụi
3.7.1 Các phương pháp xử lý bụi
3.7.2 Phuơng pháp cơ học
3.7.3 Phương pháp lọc ướt
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3.7.4 Phương pháp lọc tĩnh điện
3.7.5 Phương pháp lọc bằng túi vải
3.8 Các phương pháp xử lý hơi khí độc
3.8.1 Nguyên tắc xử lý khí ô nhiễm
3.8.2 Xử lý bằng phương pháp hấp thu
3.8.3 Xử lý bằng phương pháp hấp phụ
3.8.4 Xử lý bằng phương pháp xúc tác
3.8.5 Xử lý bằng phương pháp sinh học
3.8.6 Xử lý bằng phương pháp ngưng tụ
3.8.7 Phát tán và pha loãng khí thải bằng ống khói
CHƢƠNG IV: QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI
4.1 Quản lý chất thải rắn
4.1.1 Nguồn gốc, thành phần, và tính chất chất thải rắn
4.1.2 Hệ thống thu gom và lưu trữ chất thải rắn
4.1.3 Trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn
4.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn
4.2.1 Phương pháp cơ học
4.2.2 Phương pháp chôn lấp
4.2.3 Phương pháp nhiệt
4.2.4 Phương pháp sinh học
4.2.5 Phương pháp hóa học
4..2.6 Tái sinh chất thải
4.3 Quản lý và xử lý chất thải nguy hại
4.3.1 Khái niệm về chất thải nguy hại
4.3.2 Quản lý chất thải nguy hại
4.3.3 Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại
- Phương pháp hóa lý và hóa học
- Phương pháp sinh học
- Phương pháp đóng rắn và ổn định
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