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STT TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CHỦ NHIỆM ĐT/DA THỜI GIAN THỰC HIỆN GHI CHÚ 

1.  Trang thông tin ngành Kinh tế quận Ninh Kiều. Ks. Nguyễn Thanh Điền 7/2012-5/2013  

2.  Phân tích thực trạng lao động, đào tạo nghề và 

giải pháp phát triển nguồn lực huyện Vĩnh 

Thạnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 

năm 2020. 

Ths. Trần Thế Như Hiệp 11/2012-11/2013  

3.  Đánh giá tải lượng ô nhiễm của một số loại 

hình công nghiệp chính. Đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu và công nghệ xử lý các loại chất thải 

công nghiệp này tại TP. Cần Thơ.+ 

Ts. Tôn Thất Lãng 2/2010-13/2012  

4.  Nghiên cứu giải quyết những khó khăn trong 
giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án 
đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.Cần Thơ. 
 

Ts. Phan Trung Hiền 2/2011-9/2013  

5.  Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 
lý luận chính trị, hành chính. Đề xuất giải pháp 
tăng cường chất lượng đào tạo tại thành phố 
Cần Thơ. 

Ths. Trần Văn Dân 11/2011-12/2013  

6.  Sử dụng hoạt chất tuyến đực của loài giáp xác 
để chuyển đổi giới tính tôm càng xanh. 
 

PGs.Ts. Nguyễn Tường Anh  4/2007-12/2008  

7.  Nghiên cứu tình hình dinh dưỡng trẻ em dưới 5 
tuổi trên địa bàn TP. Cần Thơ. Bs. CK II Nguyễn Trung Nghĩa 7/2011-9/2013  

8.  Xây dựng mô hình vườn ươm hoa kiểng từ 
giống cấy mô tại làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà 
Bộ,quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên 6/2012-02/2014  



9.  Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh 
học để xử lý rơm rạ và sử dụng phân hữu cơ, 
phân sinh học phục vụ sản xuất lúa theo hướng 
bền vững tại thành phố Cần Thơ. 

Ks. Nguyễn Thị Mỹ Sơn 12/2011-10/2013  

10.  Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và sơ 
cấp cứu người bị tai nạn giao thông trên địa bàn 
TP. Cần Thơ. 

Thiếu tướng Ts. Trần Thị Ngọc 
Đẹp 

4/2011-4/2013  

11.  Lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả của một số loại 
hình doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ. 

Ks. Nguyễn Thanh Tùng 6/2011-8/2013  

12.  Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt tại quận Ninh Kiều TP. Cần 
Thơ. 

Pgs.Ts. Lê Thanh Tài 7/2011-6/2013  

13.  Áp dụng hệ thống quản lý vùng nuôi trồng theo 
chương trình GLOBAL GAP cho trại ương cá 
tra giống. 

Ths. Nguyễn Quốc Đạt 9/2011-12/2013  

14.  Nghiên cứu, thăm dò, khai quật di chỉ khảo cổ 
học Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong 
Điền, TP. Cần Thơ. 

PGs. Ts. Bùi Chí Hoàng và Cn. 
Trần Ngọc Nga 

2011-2013  

15.  Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định giá thành 

sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ. 

ThS. Trần Thế Như Hiệp 9/2011-11/2013  

16.  Chương trình Khoa học và công nghệ thành 
phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 
2030. 

Ts. Trần Thanh Bé 10/2012-4/2014  

17.  Xây dựng mô hình dịch vụ nông nghiệp công 

nghệ cao cho Hợp tác xã Thới Tân, huyện Thới 

Lai- thành phố Cần Thơ 

Ths. Hoàng Hữu Toàn 4/2012-5/2014  



18.  Nghiên cứu sử dụng bùn cống thải để sản xuất 

phân hữu cơ tại thành phố Cần Thơ 
PGs. Ts. Bùi Thị Nga 3/2013-8/2014  

19.  Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá an toàn 

không cần đất qui mô hộ gia đình 
PGs. Ts. Trần Thị Ba 11/2013-10/2014  

 


