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TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
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THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.

Chương trình CNSH thành phố Cần Thơ giai
đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến 2020

Ts. Trần Nhân Dũng

7/2009-11/2011

2.

Phát triển tài sản trí tuệ đối với kết quả các đề
tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ.

Ks. Phạm Hoàng Dũng

7/2010-12/2011

3.

Nghiên cứu đánh giá tính kháng bệnh lùn lúa
cỏ, lùn xoắn lá và tungro trên bộ giống lúa cho
vùng ĐBSCL

PGs.Ts. Phạm Văn Dư

5/2007-12/2011

4.

Đánh giá và đề ra biện pháp bảo vệ và phát
triển bền vững nguồn lợi thủy sản ở thành phố
Cần Thơ

Ths. Lê Ngọc Diện

7/2010-12/2011

5.

Sưu tầm văn học dân gian Cần Thơ

Ts. Trần Văn Nam

6/2009-12/2012

6.

Nghiên cứu mức độ đáp ứng của các dịch vụ
thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

PGs.Ts. Mai Văn Nam

6/2010-4/2012

7.

Phát triển tài sản sở hữu trí tuệ đối với tác
phẩm văn học nghệ thuật- Giai đoạn I

Hồ Văn Hoàng

8/2010-4/2012

8.

Tình hình nhiễm hội chứng rối loạn hô hấp và
sinh sản (PRRS) trên heo và xây dựng quy
trình phòng trị bệnh thích hợp tại TP Cần Thơ.

Ts. Nguyễn Đức Hiền

7/2011-6/2012

9.

Đánh giá lực lượng lao động nông thôn và đề Ths. Trương Thị Ngọc Chi và
xuất giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông PGs.Ts. Dương Ngọc Thành
thôn thành phố Cần Thơ

3/2010-3/2012

10.

Điều tra, bình tuyển cây đầu dòng, xác định
gốc ghép và một số kỹ thuật làm tăng năng
suất, phẩm chất kéo dài thời gian bảo quản dâu
Hạ Châu.

6/2008-7/2012

PGs.Ts. Trần Văn Hâu

GHI CHÚ

11.

Xác định các sản phẩm hàng hóa chủ lực trên
địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 20072010 và hướng tới 2020

Ths. Nguyễn Hồng Gấm

6/2009-6/2013

12.

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về kết cấu
hạ tầng của thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1)

Ts. Trần Cao Đệ

5/2011-10-2011

13.

Xây dựng mô hình quản lý và điều trị hiệu quả
các bệnh hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính trong bệnh viện và ngoài cộng đồng

Ts.Bs. Nguyễn Văn Thanh

1/2009-6/2012

14.

Hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ tại thành phố Cần Thơ

Ths. Trần Đông Phương An

3/2011-12/2011

15.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong
quản lý môi trường thành phố Cần Thơ (giai
đoạn I).

Ths. Kỷ Quang Vinh

2009-2012

16.

Điều tra, đánh giá mối tương quan giữa sự đa
dạng sinh học và chế độ thâm canh trên ruộng
trồng lúa để làm cơ sở xây dựng phương pháp
điều tra côn trùng.

Ts. Lương Minh Châu

11/2009-11/2011

17.

Ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán lao
phổi M (-), lao ngoài phổi, lao kháng thuốc tại
bệnh viện lao và bênh phổi Cần Thơ.

Bs. CKI. Nguyễn Thị Thanh
Nhàn và Ths, Bs. Đỗ Hoàng
Long

11/2009-11/2011

18.

Nghiên cứu lộ trình và các giải pháp nâng cao
năng lực cạnh tranh cho các DNNVV trên địa
bàn thành phố Cần Thơ sau khi Việt Nam gia
nhập WTO và sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế
thế giới.

PGs. Ts. Đoàn Thanh Hà

10/2011-12/2012

19.

Nghiên cứu vấn đề lao động – việc làm của
người dân quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Ths. Võ Minh Sang

8/2011-8/2012

20.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đốt trấu hóa
khí và chế tạo bếp đun trấu hóa khí quy mô hộ
gia đình nông thôn thành phố Cần Thơ

Ths. Đỗ Hữu Hoàng

4/2010-12/2011

