
DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 
GIAI ĐOẠN 1996-2000 

 
STT TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CHỦ NHIỆM ĐT/DA THỜI 

GIAN 
THỰC 
HIỆN 

GHI CHÚ 

1 Xây dựng hệ thống điạ lý  phục 
vụ công tác quản lý tài nguyên 
thiên nhiên & giám sát môi 
trường tỉnh Cần Thơ 

Sở KH, CN & MT Cần Thơ   

2 Điều tra bổ sung hiện trạng sử 
dụng đất tỉnh Cần Thơ phục vụ 
chương trình “Nghiên cứu sử 
dụng đất theo hướng phát triển 
nông nghiệp bền vững” 

 
 
Ths. Nguyễn Văn Biết  

  

3 Điều tra cơ bản kinh tế - xã hội: 
Hiện trạng Kinh tế - Xã hội tỉnh 
Cần Thơ trong bối cảnh phát triển 
bền vững 

Sở KH, CN & MT Cần Thơ   

4 Khảo sát và lập phương án xây 
dựng khu sinh thái Lung Ngọc 
Hoàng 

Sở KH, CN & MT Cần Thơ   

5 Điều tra đánh giá hiện trạng thiết 
bị các công nghệ các nghành 
công nghiệp chủ yếu của tỉnh Cần 
Thơ 

 
Ks. Bùi Minh Tạo  
 

  

6 Khảo sát và lập mô hình trữ 
lượng khai thác nước dưới đất 
của tỉnh Cần Thơ  

Ths. Kỷ Quang Vinh   
Ts. Trần Minh 

  

7 Ứng dụng mô hình  toán thống kê 
và tin học phục vụ xây dựng các 
phương án kế hoạch phát triển, 
quản lý và điều hành kinh tế - xã 
hội tại tỉnh Cần Thơ 

 
 
Cn. Huỳnh Phong Tranh  

  

8 Cải tiến chất lượng giống heo địa 
phương để tăng năng suất và tỷ lệ 
nạc trong thân thịt 

 
Ths. Nguyễn Văn Biết  

  

9 Chương trình Cải tiến giống lúa 
cao sản, phẩm chất gạo tốt và 
phát triển hệ thống sản xuất hạt 
giống lúa tỉnh Cần Thơ ( 1996-
1998) 

 
 
PGS.TS. Bùi Chí Bửu  

  

10 Nghiên cứu sử dụng hiệu quả 
cám gạo làm thức ăn cho cá 

Ts. Nguyễn Thanh Phương    

11 Nghiên cứu chế phẩm bột dinh 
dưỡng và xây dựng quy trình 
canh tác rau sạch bằng kỹ thuật 
thủy canh tại Cần thơ 

 
Ks. Nguyễn Minh Thế  

  

12 Nghiên cứu dư lượng thuốc trừ 
sâu trong một số loại rau đậu tại 
Cần Thơ 

 
Ks. Nguyễn Thị Kim Chi  

  



13 Định danh nắm mốc và xác định 
Aflatoxin ở một số loại sản phẩm  
tại TP. Cần Thơ 

 
Ths. Lý Thị Dù Múa  

  

14 Bước đầu xác định thức ăn thích 
hợp cho một số loài rùa nước 
ngọt ở ĐBSCL 

 
Ths. Hoàng Hữu Toàn  

  

15 Cải tiến năng suất và phát triển 
chăn nuôi vịt ở tỉnh Cần Thơ 

Ths. Nguyễn Văn Biết  
Ths. Lâm Hoàng Liêm  

  

16 Nghiên cứu bổ sung để hoàn 
thiện qui trình sản xuất giống cá 
sặc rằn 

 
Ths. Nguyễn Văn Trường  

  

17 Nghiên cứu sinh sản cá thác lát – 
Notoperus notopterus 

Ks. Trần Ngọc Nguyên    

18 Củng cố và phát triển kinh tế hợp 
tác trong nông nghiệp – nông 
thôn tỉnh Cần Thơ 

 
Ks. Nguyễn Thanh Sơn  

  

19 Tiếp tục đổi mới và tăng cường 
công tác tôn giáo phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Cần 
Thơ 

 
 
Đ/c. Lê Minh Sơn  

  

20 Khảo sát một số vấn đề cấp bách 
trong triển khai thực hiện NQ 
TW2, TW3 (khóa VIII) để phục 
vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng 

 
 
Cn. Lê Tạo  

  

21 Quản lý người nước ngoài và 
Việt kiều tỉnh Cần Thơ 

Cn. Nguyễn Đồng Hải    

22 Xây dựng hệ thống tổ chức bộ 
máy quản lý nhà nước về KHCN 
& MT tỉnh Cần Thơ từ nay đến 
năm 2000 

 
Sở KH, CN & MT Cần Thơ 

  

23 Tăng cường thiết bị phục vụ công 
tác đào tạo cho chương trình công 
nghệ thông tin tỉnh Cần Thơ giai 
đoạn 1996 - 2000 

 
Cn. Nguyễn Văn Vàng  

  

24 Vai trò lãnh đạo của Đảng và 
quản lý của nhà nước trong thực 
hiện phương châm “ Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
qua hơn 10 năm đổi mới ở tỉnh 
Cần Thơ 

 
 
Ông Đinh Viết Khanh  

  

25 Các yếu tố nguy cơ gây tiêu chảy 
trẻ em lứa tuổi 6 – 11 tháng tuổi ở 
TP. Cần Thơ- tỉnh Cần Thơ 

 
Bs. Sơn Thị Sophi  

  

26 Khảo sát tình hình đề kháng 
thuốc lao ban đầu tại Cần Thơ 

 
Ths. Bs. Nguyễn Văn Hoàng  

  

27 Đánh giá tình hình và nguyên 
nhân nạo phá thai và biện pháp 
giải quyết góp phần hạ tỉ lệ phát 
triển dân số của tỉnh Cần Thơ 

 
Bs. Nguyễn Thị Minh Huệ  

  

 


