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Giai đoạn 2001-2005
STT
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Khảo sát đánh giá và dự báo tình hình
sạt lở bờ Sông hậu khu vực tỉnh Cần
Thơ giai đoạn II.
Khảo sát và đề xuất các giải pháp quản
lý nguồn nước ngầm tỉnh Cần Thơ
Xây dựng luận cứ khoa học cho việc giải
quyết rác đô thị của thành phố Cân Thơ.
Điều tra lập bản đồ dịch tễ bệnh lở mồm
long móng, dịch tả heo, dịch tả vịt tại
Cần Thơ (giai đoạn 1)
“Sống chung với lũ chủ động ổn định và
phát triển tỉnh Cần Thơ, giai đoạn 2002
– 2010 và tầm nhìn đến 2015”
Xây dựng mô hình cải thiện công tác vệ
sinh môi trường tại 03 ấp thuộc thị trấn
Ô Môn
Sử dụng Benomyl và Benzyl Adenyl để
bảo quản Xoài cát Hoà Lộc
Khảo nghiệm tính di truyền prôtêin tôm
càng xanh nước ngọt Macrobrachium tại
Cần Thơ
Xây dựng và phát triển mạng lưới nhân
giống lúa và cung cấp lúa giống tỉnh
Cần Thơ.
Xây dựng mô hình sản xuất giống và
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Ts. Lê Xuân Thuyên

ThS. Kỷ Quang Vinh
ThS. Kỷ Quang Vinh
ThS. Lưu Phước Hậu

ThS. Nguyễn Văn Sơn

Ô. Huỳnh Thanh Danh

TS. Nguyễn Bảo Vệ
ThS. Trần Ngọc Nguyên

TS. Nguyễn Thị Lang

Ths.Nguyễn Minh Thông
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nuôi tôm càng xanh trọng ruộng lúa tại
xã Thới Thuận và Thạnh Quới, Thốt
Nốt, tỉnh Cần Thơ
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để
xây dựng mô hình lúa, tôm càng xanh tại
xã Thới Thạnh huyện Cở Đỏ thành phố
Cần Thơ.
Xây dựng tiêu chuẩn (tạm thời) quản lý
heo đực giống trong tỉnh Cần Thơ
Kỹ thuật canh tác tổng hợp làm tăng khả
năng chống chịu sâu bệnh vàng lá gân
xanh của Cam, quýt và hạn chế sự phát
triển của bệnh
Dự án nông thôn cấp nhà nước: Xây
dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã
Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Cần Thơ.
Xây dựng phòng nuôi cấy mô thực vật
và nuôi cấy mô khoai mỡ, mía
Công nghệ sinh học tỉnh Cần Thơ đến
năm 2005
Dự án xây dựng trang thiết bị phòng thí
nghiệm môi trường phục vụ công tác
quản lý môi trường.
Ứng dụng công nghệ phẫu thuật nội soi
chức năng điều trị bệnh lý mũi xoang tai
tỉnh Cần Thơ.
Dự án Xây dựng mô hình nuôi cá tra
tăng sản trong ao tại xã Tân Lộc, huyện

TS. Nguyễn Thanh Phương

CN. Ngô Thị Hồng Yến

Ths.Nguyễn Văn Sơn
TS. Nguyển Bảo Vệ

KS. Bùi Minh Tạo

KS. Nguyễn Minh Thế

CN. Lê Quang Minh

BS. Tạ Văn Cát

CN. Nguyễn Thanh Dũng
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Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.
Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản
xuất rau theo hướng an toàn tại xã Vĩnh
Thuận Tây, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Cần
Thơ.
Áp dụng công nghệ sinh học trong cải
thiện giống cây trồng ở tỉnh Cần Thơ.
Xây dựng mô hình nạc hoá đàn heo tại
thị trấn Nàng Mao, huyện Vị thuỷ, tỉnh
Cần Thơ.
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật để giảm chi phí sản
suất lúa tại xã Thới Long, huyện Ô Môn,
tỉnh Cần Thơ
Ứng dụng Laser Yag trong điều trị đục
bao sau phẩu thuật đục thuỷ tinh thể
ngoài bao đặt thuỷ tinh thể nhân tạo hậu
phòng và điều trị bệnh mắt khác
Mua sắm thiết bị và xây dựng hệ thống
mạng công nghệ thông tin tại Bộ chỉ huy
quân sự tỉnh Cần Thơ năm 2002
Sản xuất giống tôm càng xanh tại trại
tôm Long Mỹ tỉnh Cần thơ
Nghiên cứu triển khai mô hình cây
giống cây có múi ở Cần Thơ
Nghiên cứu chọn tạo giống cho các cây
trồng cạn (bắp, đậu nành, đậu xanh) cho
những năng suất cao.
Ứng dụng Công nghệ thông tin để tăng
cường công tác tôn giáo tỉnh Cần Thơ.

KS. Nguyễn Văn Vui

TS. Bùi Bá Bổng

Ths.Nguyễn Minh Thông
TS. Dương Văn Chín

BS. Đường Văn Cẩm

Phạm Minh Tính

ThS. Phạm Trường Yên
TS. Lê Thị Thu Hồng
PGS-TS. Bùi Chí Bửu

ThS. Trần Hữu Hợp
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Nghiên cứu ứng dụng tin học trong công
tác quản lý hộ khẩu, và quản lý vũ khí
vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ
Mua sắm thiết bị và xây dựng mạng
Công nghệ Thông Tin tại Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cần
Thơ năm 2002
Ứng dụng Tin học trong công tác quản
lý lý lịch Hội đồng Nhân dân, UBNND,
các cấp và cán bộ xã phường thị trấn
Xây dựng mô hình phát triển cây bông
vải trồng xen trên nền đất cây ăn trái ở
huyện Châu Thành A và huyện Phụng
Hiệp tỉnh Cần Thơ.
Triển khai xây dựng mô hình năng suất
xanh cho phát triển kinh tế xã hội và bảo
vệ môi trường tại ấp Định Môn cã Định
Môn huyện Ô Môn tỉnh Cần Thơ
Nghiên cứu phát triển phân sinh học đa
chủng trên cây trồng chính, trên lúa cao
sản, đậu nành và bắp lai ở tỉnh Cần Thơ
Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào
công tác quản lý các loai án tại toà án
nhân dân thành phố Cần Thơ.
Tin học hoá hoạt động của Bộ chỉ huy
Quân sự tỉnh Cần Thơ năm 2003
Ứng dụng công nghệ sinh học lên men
nước mắn cá trích.
Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất bò
lai sind tại xã Phú An, huyện Châu

CN. Huỳnh Thanh Chói

ThS. Trần Ngọc Nguyên

CN. Lê Văn Kha

ThS. Nguyễn Minh Thông
TS. Chu Văn Hách

CN. Lê Quang Minh

PGS-TS Cao Ngọc Điệp

Ô. Lê Kim Bản

Đại tá: Phan Thanh Tâm
PGs-Ts. Nguyễn Văn Bá
Ông Nguyễn Hữu Lý
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Thành, tỉnh Cần Thơ.
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật sản xuất lúa giống tại xã Phụng
Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ
khoa học công nghệ sản xuất giống mía
tốt và phát triển vùng nguyên liệu cho
hai nhà máy đường Phụng Hiệp và Vị
Thanh trong tỉnh Cần Thơ
Xây dựng mô hình nuôi thuỷ sản trong
mương vườn tại xã Thạnh Xuân, huyện
Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ.
Xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn kết
hợp nuôi cá trong mương vườn tại
phường 4 thị xã Vị Thanh tỉnh Cần Thơ.
Xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ
kỹ thuật chăn nuôi bò sữa trong chăn
nuôi hộ gia đình tại xã Giai Xuân thành
phố Cần Thơ (cũ).
Mua sắm thiết bị và nâng cấp mạng
Công nghệ Thông tin tại Văn phòng tỉnh
Uỷ tỉnh Cần thơ năm 2002
Chuyển giao công nghệ sản xuất giống
tôm càng xanh tỉnh Cần Thơ.
Nghiên cứu, sưu tầm về cuộc đời và sự
nghiệp của cố soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền.
Hiện trạng sử dụng và nhu cầu đào tạo
nhân lực có trình độ từ trung cấp trở lên
ở tỉnh Cần Thơ

CN. Nguyễn Hoàng Thái

Ks. Nguyễn Thành Long

Ô. Võ Hoàng Nhung

KS. Nguyễn Phúc Cầm

KS. Nguyễn Ngọc Chiến

Ô. Vương Văn Ba

ThS. Hà Văn Trường
Cn. Trịnh Quang Hưng

TS. Phước Minh Hiệp
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Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật của tỉnh Cần Thơ, thực trạng
và giải pháp.
Nghiên cứu ứng dụng điều trị phục hồi
chức năng vận động của bệnh nhân tai
biến mạch máu não bằng phương pháp
châm điện kết hợp bài thuốc y học cổ
truyền
Đánh giá hiệu quả của phẩu thuật đục
thuỷ tinh thể ngoài bao - Đặt thuỷ tinh
thể nhân tạo hậu phòng tại Cần Thơ.
Vận dụng và đánh giá hiệu quả phương
pháp giáo dục chủ động trong lĩnh vực
phòng chống thuốc lá ở học sinh trung
học phổ thông tỉnh Cần Thơ
Nghiên cứu đặc điểm dịch tể học nguyên
nhân và điều trị viêm phổi cấp trẻ em ở
cần Thơ.
Một số dặc điểm dịch tễ học tai biến
mạch máu não tại Cần Thơ
Ứng dụng nghiệm pháp phết tế bào vòm
họng và thử nghiệm IGA/VCA trong
chuẩn đoán sớm ung thư Vòm họng
Khảo sát độ lưu hành bệnh hen phế quản
và bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính
tại tỉnh Cần Thơ.

CN. Phạm Văn Hiếu

BS. Tôn Chi Nhân

BS. Đường Văn Cẩm

BS. Lê Thành Tài.
BS. Huỳnh Văn Thanh

BS. Lê Hoàng Sơn

BS. Đặng Quang Tâm
TS. Trần Ngọc Dung

BS. Nguyễn Văn Hoàng

