DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU
Năm 2011
STT
1.

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Xây dựng mô hình phòng trừ cỏ dại trên

CHỦ NHIỆM ĐT/DA
Ths. Nguyễn Thị Kiều

THỜI GIAN THỰC HIỆN
8/2008-9/2010

ruộng lúa cao sản ở thành phố Cần Thơ
2.

Quản lý bệnh đạo ôn bằng biện pháp tổng
hợp tại thành phố Cần Thơ

Ks. Nguyễn Thị Mỹ Sơn

9/2007-2/2010

3.

Xây dựng mô hình sản xuất nấm bào ngư
trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ths. Nguyễn Thị Tố Uyên

6/2009-12/2010

4.

Xây dựng nhiệm vụ khoa học và công
nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi
trường và phát triển bền vững thành phố
Cần Thơ giai đoạn 2011-2015.

Ks. Đoàn Thanh Tâm

4/2009-4/2010

5.

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
trong sản xuất giống và ương nuôi cá đồng
trên ruộng lúa tại xã Đông Hiệp, Đông
Thuận và Thới Lai, huyện Cờ đỏ, thành phố
Cần Thơ.

Ths. Trần Thanh Hải

9/2008-8/2010

6.

Xử lý rác thải sinh hoạt trong thành phố
Cần Thơ bằng chế phẩm vi sinh

PGs.Ts. Hà Thanh Toàn

10/2008-10/2010

7.

Nghiên cứu tổ chức, bộ máy chính quyền,
lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch ở
Cần Thơ trước năm 1975
Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn
phục vụ tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ

Ths. Phạm Văn Quỳnh

3/2007-4/2009

Ths. Nguyễn Thanh Trung

8/2006-4/2011

8.
9.

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá chạch lấu
(Mastacembelus Armatus).

GHI CHÚ

10.

Nghiên cứu và tuyển chọn cây gấc

PGs.Ts. Dương Văn Chín

4/2009-10/2011

(Momordica cochinchinensis) cao sản
11.

Xác định chỉ số sâu mất trám răng miệng Ths. Lê Thị Lợi và PGs.Ts.
Phạm Hùng Lực
lứa tuổi 11-12 trong cộng đồng thành phố

12/2007-12/2010

Cần Thơ năm 2007 và bước đầu ứng dụng
điều trị theo phương pháp BPOC (Basic
packe oforal health care).
12.

Phát triển tài sản sở hữu trí tuệ công nghiệp

Ths. Dương Nghĩa Hiệp

7/2010-01/2011

Gs.Ts. Nguyễn Thị Lang

2008-2011

PGs.Ts. Trần Văn Hai

2/2009-9/2011

Cn. Trần Thị Thanh Điệp

10/2009-3/2010

thuộc ngành công thương – Giai đoạn I.
13.

Chọn tạo giống lúa năng suất chất lượng
cao phục vụ sản xuất hàng hóa thành phố
Cần Thơ

14.

Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm sinh
học từ nguyên sinh động vật Protozoa để
phòng trừ sâu ăn lá (sâu ăn tạp, sâu
xanh,…) cho vùng rau an toàn TP. Cần Thơ

15.

Nâng cao năng lực quản lý về sở hữu trí tuệ
cho doanh nghiệp

16.

Phát triển tài sản trí tuệ thuộc ngành Nông

Ths. Nguyễn Khải Đăng

6/2010-9/2011

Cn. Nguyễn Hoàng Oanh

5/2009-10/2010

Cn. Nguyễn Thanh Tùng

5/2009-11/2010

nghiệp giai đoạn I
17.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Sở
hữu trí tuệ cho chính quyền các cấp và các
doanh nghiệp (Giai đoạn I).

18.

Hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ
(giai đoạn I)

19.

Nghiên cứu phát triển công nghệ nuôi cá PGs.Ts. Dương Nhựt Long

10/2009-4/2011

chép vẩy Hungary thâm canh trong ao đất
tại Cần Thơ
20.

Nâng cao năng lực quản lý về sở hữu trí tuệ
cho chính quyền và cơ quan quản lý các
cấp.

Cn. Nguyễn Thanh Hồng

10/2009-10/2010

