DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH NĂM 2013
Tên đề tài: Đánh giá tác động hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất, khả năng
chịu tải của nguồn nước và sức khỏe cộng đồng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Chiếm (hợp tác với Sở KHCN tỉnh An Giang)
Thời gian thực hiện: 2013 - 2016
Mục tiêu đề tài là đánh giá tác động của hệ thống đê bao kiểm soát lũ đến sức khỏe cộng
đồng trong vùng đê bao khép kín; làm rõ động thái dinh dưỡng – độ phì nhiêu của đất theo
chế độ ngập lũ hàng năm; ảnh hưởng của việc kiểm soát lũ (đê bao chống lũ triệt để với ngập
lũ tự nhiên) lên sức sản xuất của đất; đánh giá sức chịu tải của tài nguyên nước (nước mặt)
trong vùng bao đê bao kiểm soát lũ; đánh giá khả năng phục hồi hệ sinh thái trong vùng bao
đê kiểm soát lũ.
Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng bùn cống thải để sản xuất phân hữu cơ tại Thành phố Cần
Thơ.
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Nga (hợp tác với Sở KHCN TPCT)
Thời gian thực hiện: 2013 - 2014
Mục tiêu đề tài là xây dựng quy trình xử lý bùn cống thải thành phân hữu cơ sinh học nhằm
cung cấp nguồn phân hữu cơ tại chỗ góp phần gia tăng thu nhập cho người dân và hạn chế ô
nhiễm môi trường tại thành phố Cần Thơ.
Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể Dơi ngựa ở Chùa Dơi
(Mahatup), thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
Chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Ni
Thời gian thực hiện: 2013 – 2014.
Mục tiêu đề tài:
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án phát triển các loại hình dịch vụ tại làng
nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Chủ nhiệm đề tài: Lê Tấn Lợi
Thời gian thực hiện: 11/2013 – 10/2014.
Mục tiêu đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án phát triển các loại hình dịch vụ
tại làng nghề hoa kiểng Phó Thọ Bà Bộ nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập và đời sống người

dân, phát triển kinh tế xã hội phường Long Hòa và Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố
Cần Thơ. Mục tiêu cụ thể là khảo sát và đánh giá thực trạng các dịch vụ làm cơ sở phát triển
và liên kết dịch vụ tại làng nghề hoa kiểng Phó Thọ Bà Bộ tại phường Long Hòa và Long
Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; xác định hiệu quả kinh tế các loại dịch vụ có
khả năng phát triển; so sánh đánh giá và đề xuất phương án phát triển các dịch vụ hiệu quả.

