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DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2007 
 

Thời gian T
T 

Mã số. tên chương 
trình. đề tài. dự án 

Họ và tên  
chủ nhiệm Bắt đầu Kết thúc 

1 B2007-12-35 
Xác định nhóm liên hợp và tính gây bệnh của nấm 
Rhizoctonia solani Kuhn 

ThS. Từ Thị Mỹ Thuận 1/2007 12/2007

2 B2007-12-36 
Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của 
nấm Metarhizium anisopliae ký sinh trên côn trùng 

ThS. Võ Thị Thu Oanh  
 
 
 

1/2007 12/2007

3 B2007-12-37 
Nghiên cứu thiết kế - chế tạo máy đùn bún và ứng 
dụng vào sản xuất 

PGS.TS. TrầnThị Thanh 5/2007 2/2008

4 B2007-12-38 
Đa dạng hóa và nâng cao giá trị của phụ phẩm từ nhà 
máy chế biến cá hồi xuất khẩu 

ThS. Nguyễn Anh Trinh 1/2007 3/2008

5 B2007-12-39 
Nghiên cứu sự cộng sinh của nấm Mycorrhiza trên 
cây ngô vùng Đông Nam bộ 

ThS. Trần Thị Dạ Thảo  
 

 

5/2007 8/2008

6 B2007-12-40 
Khảo sát giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác 
cho cây mít trên đất xám ở miền Đông Nam Bộ 

TS. Nguyễn Văn Kế 3/2007 10/2008

7 B2007-12-41 
Phân tích ảnh viễn thám nghiên cứu quan hệ giữa 
thảm thực vật và các điều kiện tự nhiên phục vụ mục 
đích bảo tồn và quản lý bảo vệ ở Vườn Quốc Gia 
Tràm Chim. tỉnh Đồng Tháp. 

Mạc Văn Chăm 
 
 

5/2007 10/2008

8 B2007-12-42 
Ứng dụng công nghệ điều khiển tự động bằng điện - 
khí nén trong quá trình tách vỏ hạt điều 

ThS. Lê Văn Bạn 
 
 

5/ 007 12/2008

9 B2007-12-43 
Nghiên cứu tận dụng bã men bia để sản xuất bột 
yeasts extract dùng trong môi trường nuôi cấy VSV và 
nước chấm gia vị giàu đạm 

ThS. Vương Thị Việt Hoa 
 

7/2007 12/2008

10 B2007-12-44 
Xây dựng và phát triển thương hiệu một số nông sản 
Việt Nam 

ThS. Trần Đình Lý  
 

4/2007 8/2008

11 B2007-12-45 
Tuyển chọn các dòng sắn lai đơn bội kép nhập nội từ 
CIAT 

TS. Hoàng Kim 1/2007 12/2008

12 B2007-12-46 
Thực nghiệm ương cá bống tượng trên bể xi măng 

ThS. Nguyễn Phú Hòa 
 
 

6/2007 12/2008

13 B2007-12-47 
Nghiên cứu đa dạng sinh học thực vật rừng ngập mặn 
ở Vườn Quốc gia Côn Đảo. huyện Côn Đảo. tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

TS. Viên Ngọc Nam 4/2007 12/2008

14 B2007-12-48 
Nghiên cứu, đặc điểm, tính chất cơ, lý, hoá và định 
hướng công nghệ chế biến gỗ hông (Paulowvina 
fortunei, thuộc họ Scophulariaceae) 

TS. Hoàng Thị Thanh 
Hương 

1/2007 12/2008 

15 B2007-12-49 
Phân tích giá trí thực phẩm của tre điền trúc 
(Dendrocalamus latiflorus Munro). khảo sát chế độ 
phân bón và chọn giống phù hợp với điều kiện sinh 
thái vùng Đông Nam bộ 

ThS. Phạm Thị Ngọc 
 
 
 

2/2007 1/2009

16 B2007-12-50 
Đánh giá độ thích hợp của các hệ thống canh tác và 
xây dựng hệ thống canh tác bền vững tại huyện Bến 
Cầu tỉnh Tây Ninh 

PGS.TS. Phạm Văn Hiền 4/2007 2/2009
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17 B2007-12-51 
Trình tự gen E2 và gen NS5B của của virus dịch tả 
heo tại một tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

Trần Thị Dân 3/2007 3/2009

18 B2007-12-52 
Nghiên cứu trạng thái ứng suất khung cày chảo do 
công ty cổ phần A74 (Nhà máy cơ khí A74) sản xuất. 
1. Cày phá lâm 3CPL 
2. Cày 7 chảo C7C 

ThS. Nguyễn Hồng Phong 
 
 

3/2007 3/2009

19 B2007-12-53 
Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo mô hình 
thiết bị tự động phân loại nông sản sử dụng kỹ thuật 
xử lý ảnh 

ThS. Nguyễn Lê Tường 3/2007 3/2009

20 B2007-12-54 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy tung bã bùn bón lót 
cho mía 

ThS. Đặng Hữu Dũng 4/2007 4/2009

21 B2007-12-55 
Nghiên cứu mô hình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành 
Công nghệ Thông tin theo hướng ngữ liệu học 

ThS. Đào Đức Tuyên 5/2007 5/2009

22 B2007-12-56 
Nghiên cứu kỹ thuật và xây dựng quy trình sinh sản 
nhân tạo cá thái hổ (Dathioides microlepis) Bleeker. 
1853 

ThS. Lê Thị Bình 6/2007 6/2009

23 B2007-12-57 
Nghiên cứu quy trình sản xuất một số loài tảo thuốc 
nhóm tảo Lục làm thức ăn cho thủy sản  

ThS. Lê Thị Phương Hồng 6/2007 6/2009

24 B2007-12-58 
Sưu tầm và bảo tồn các dòng dó bầu (Aquilaria 
Crassna) có khả năng tạo trầm hương ở tỉnh Khánh 
Hòa 

ThS. Đinh Trung Chánh 6/2007 6/2009

25 B2007-12-59 
Xây dựng qui trình chiết xuất tinh dầu trong cây bạc 
hà (Mentha arvensis L.) trồng trong hệ thống thủy 
canh và cây trồng trong đất 

TS. Trần Thị Lệ Minh 9/2007 9/2009 

 


