DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Giai đoạn 2006-2010
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TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong nhân
giống và áp dụng công nghệ cao để sản xuất
một số giống hoa nhập nội tại TP. Cần Thơ.
Ứng dụng kỹ thuật PCR để xác định độ thuần
cho một số giống cây ăn trái đặc sản Cần Thơ.
Triển khai ứng dụng kỹ thuật sản xuất và
nghiên cứu khả năng tiêu thụ rau an toàn ở
thành phố Cần Thơ.
Cải tiến thiết bị đông lạnh và hệ thống nước
cấp nhằm nâng cao chất lượng thủy sản chế
biến xuất khẩu.
Đổi mới thiết bị nâng cao chất lượng muối tại
công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Cần Thơ.

CHỦ NHIỆM ĐT/DA
ThS. Đặng Phương Trâm

Gs.Ts. Nguyễn Thị Lang
ThS. Phạm Văn Quỳnh

Ông Lương Hoàng Mãnh

Ks. Nguyễn Thị Kim Chị

Xây dựng phòng Thí nghiệm hiệu chuẩn để ThS. Hoàng Hữu Toàn
nâng cao chất lượng các phòng thử nghiệm
phục vụ quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa
và nghiên cứu ứng dụng vùng ĐBSCL.
Ông Nguyễn Chí Dũng
Ứng dụng tin học trong công tác quản lý xuất
nhập cảnh.
Đánh giá tác động do khai thác cát đến sự ổn Ts. Lê Xuân Thuyên
định bờ sông Hậu và các trọng điểm (Thốt Nốt,
KCN Trà Nóc và Cồn Khương).
Xây dựng mô hình trồng hoa từ giống nhân ThS. Hoàng Hữu Toàn
bằng kỹ thuật cấy mô (cúc, vạn thọ) ở An Bình
và Long Tuyền thành phố Cần Thơ
Khảo nghiệm một số cây thức ăn gia súc cho
PGs.Ts. Lưu Hữu Mãnh
chăn nuôi đại gia súc thành phố Cần Thơ
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Nghiên cứu bảo quản tươi kéo dài thời gian tồn
trữ trái cam sành, quýt đường, và bưởi Năm roi
tại Cần Thơ
Điều tra, chọn lọc và đánh giá khả năng đối
kháng của các dòng nấm Trichoderma Spp, đối
với bệnh thối rễ Fusarium của cam quýt tại Cần
Thơ
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xử lý tiền thu
hoạch và công nghệ sau thu hoạch để nâng cao
phẩm chất và kéo dài thời gian tồn trữ xoài cát
Hòa Lộc ở thành phố Cần Thơ.
Quy trình sản xuất và quản lý chất lượng lúa
đặc sản vụ đông xuân tại Nông trường Cờ Đỏ,
TP. Cần Thơ
Nghiên cứu chọn giống và phát triển mạng lưới
nhân giống lúa thành phố Cần Thơ 2004 2006.
Nghiên cứu đánh giá tính kháng bệnh lùn lúa
cỏ và lùn xoắn lá trên bộ giống lúa cho vùng
ĐBSCL.
Ứng dụng kỹ thuật gis trong quản lý cơ sở dữ
liệu bảo vệ thực vật và dự tính dự báo khả năng
phát triển và gây hại của một số loài sâu bệnh
chính trên lúa ở tỉnh Cần Thơ.
Nghiên cứu nâng cao năng suất ương ấu trùng
tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergi) áp
dụng mô hình nước xanh cải tiến.
Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh đục cơ
(White tail disease) trên tôm càng xanh
(Macrobrachium rosenbergii) ương nuôi tại
Cần Thơ.
Nghiên cứu dư lượng các chất độc hại chủ yếu
trong thủy vực và thủy sản ở tỉnh Cần Thơ (cũ)
đề xuất giải pháp phát triển thủy sản bền vững.

PGs.Ts. Nguyễn Bảo Vệ

ThS. Dương Minh

Ks. Nguyễn Ngọc Sương

Ông Nguyễn Bà Cường

Gs.Ts. Nguyễn Thị Lang

PGs.Ts. Phạm Văn Dư

ThS. Phạm Văn Quỳnh

PGs. Ts.
Phương

Nguyễn

Thanh

Ts. Đặng Thị Hoàng Oanh

Ts. Trần Ngọc Nguyên
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Nâng cao khả năng cạnh tranh trong phát triển
xuất khẩu thủy sản Cần Thơ bằng thực hiện hệ
thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Phòng bệnh viêm vú và một số bệnh sinh sản
không truyền nhiễm cho bò sữa ở thành phố
Cần Thơ
Xây dựng mô hình kinh tế hợp tác lúa - thủy
sản - vật nuôi tổng hợp ở vùng lũ của thành phố
Cần Thơ (xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP.
Cần Thơ)
Đánh giá tình hình đầu tư và các giải pháp
nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệpkhu chế xuất Cần Thơ đến năm 2010
Lộ trình phát triển sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp thành phố Cần Thơ khi Việt Nam
gia nhập WTO và thực hiện AFTA
Các vấn đề về đời sống của cư dân vùng đô thị
hóa tại thành phố Cần Thơ - thực trạng và giải
pháp tương thích
Xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ phục
vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền
vững TP Cần Thơ giai đoạn 2011- 2015.

Ts. Trần Ngọc Nguyên

ThS. Huỳnh Hữu Chí

Ks. Võ Thị Thùy Dương

Ts. Phước Minh Hiệp

ThS. Trần Thanh Mẫn

PGs.Ts. Tôn Nữ Quỳnh Trân

Ks. Đoàn Thanh Tâm

Cơ sở khoa học để xây dựng mô hình nông Ts. Nguyễn Văn Sánh
thôn mới tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong
Điền, thành phố Cần Thơ
Nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp các văn Cn. Hoàng Bữu Hiếu
nghệ sĩ Cần Thơ: Nguyễn Phương Danh,
Huỳnh Năng Nhiêu, Điêu Huyền, Quốc Thanh,
Chí Sinh.
Ứng dụng công nghệ phẫu thuật tai và phẫu Bs. CK II. Tạ Văn Cát
thuật thanh quản phục hồi chức năng bằng nội
soi.

