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1.  Chuyển giao quy trình trình nuôi cấy 
nấm xanh (Metarhizium anisopliae) tại 
nông hộ và xây dựng mô hình ứng dụng 
để phòng trừ rầy nâu hại lúa tại thành 
phố Cần Thơ. 

Ts. Nguyễn Thị Lộc 6/2010-11/2012  

2.  Điều khiển trổ hoa và nâng cao phẩm 
chất trái mận (Syzyqium samarangense 
(Blume)  Merrs L.M.Perry) bằng các 
biện pháp bảo quản. 

PGs.Ts.Lê Văn Hòa 2/2009-2/2011  

3.  Xây dựng mô hình xã hội học tập ở 
thành phố Cần Thơ 

Cn. Đinh Viết Khanh 7/2009-7/2011  

4.  Xây dựng nhiệm vụ Khoa học và Công 
nghệ phục vụ chương trình xây dựng và 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao 
thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 
và định hướng đến 2020 

Ths. Phạm Văn Quỳnh 4/2010-12/2012  

5.  Nghiên cứu biện pháp phòng trị sinh học 
một số bệnh quan trọng trên dưa hấu 

Ts. Nguyễn Thị Thu Nga 1/2009-12/2010  

6.  Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý 
đô thị của thành phố Cần Thơ 

PGs.Ts. Tôn Nữ Quỳnh Trân 1/2009-12/2010  

7.  Sưu tầm, nhân bản toàn bộ các số An Hà 
báo (báo giấy) và nghiên cứu sự phản 
ánh đời sống, chính trị, văn hóa xã hội ở 
Cần Thơ đầu thế kỷ XX qua tờ báo này. 

Ts. Lê Ngọc Thúy 2011-2012  



8.  Xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật sản xuất lúa hàng hóa 
trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Ks. Đỗ Văn Điểm 8/2009-11/2012  

9.  Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý hệ 
thống thủy lợi vùng trồng lúa và nuôi 
trồng thủy sản thành phố Cần Thơ 

Ths. Nguyễn Văn Khánh Triết 11/2009-3/2012  

10.  Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
phục vụ khoa học xã hội và nhân văn 
thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 
và định hướng đến năm 2020 

Ths. Trần Văn Kiệt 12/2011-12/2012  

11.  Nghiên cứu xây dựng chính sách đãi ngộ 
đối với cán bộ Khoa học và Công nghệ 
và cơ chế chính sách phát triển mạng 
lưới dịch vụ Khoa học và Công nghệ 
thành phố Cần Thơ. 

Sở Khoa học và Công nghệ  

TP. Cần Thơ 

  

12.  Ứng dụng mạng nghiên cứu và đào tạo 
quốc gia để tăng cường hiệu quả hoạt 
động Khoa học và Công nghệ Cần Thơ. 

Ths. Hồ Quỳnh TRâm 8/2008-3/2010  

13.  Nghiên cứu xác định những vấn đề 
thành phố Cần Thơ cần thực hiện liên 
quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu 

PGs.Ts. Nguyễn Kỳ Phùng 5/2011-12/2012  

14.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý đề tài, dự án khoa học công 
nghệ. 

Ths. Bùi Phương Mai 11/2010-3/2013  

15.  Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp 
và công nghiệp nông thôn. 
 

Ts. Huỳnh Xuân Hiệp 6/2010-12/2012  



16.  Nghiên cứu phát triển kỹ thuật ương 
nuôi cá chình hoa (Anguilla marmorata) 
thâm canh đạt năng suất cao và có hiệu 
quả kinh tế ở Cần Thơ 

PGs. Ts. Trần Ngọc Hải 2/2010-2/2013  

17.  Đánh giá hiện trạng và định hướng phát 
triển sản phẩm cơ khí trọng điểm của 
thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010-
2015, tầm nhìn 2020 

Ks. Nguyễn Minh Toại 3/2011-11/2012  

18.  Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp công 
nghệ TBI (Technology business 
incubator) tại thành phố Cần Thơ 

PGs.Ts. Hà Thanh Toàn 1/2012-10/2013  

19.  Ứng dụng công nghệ sinh học để chuyển 
hóa đạm và lân trong xử lý nước rỉ rác tại 
thành phố Cần Thơ 

PGs.Ts. Cao Ngọc Điệp 2/2010-2/2013  

20.  Xác định type virus dengue gây sốt xuất 
huyết bằng kỹ thuật RT-PCR tại thành 
phố Cần Thơ 

Ths.Bs. Đỗ Hoàng Long   

21.  Nghiên cứu nâng cao chất lượng du lịch 
trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

PGs.Ts. Lưu Thanh Đức Hải 12/2010-11/2012  

22.  Trang thông tin ngành kinh tế quận Ô 
Môn 

Ks. Nguyễn Thanh Điền 6/2011-6/2012  

 


