
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 1996-1999 
 

TT Chủ nhiệm đề tài Tên Đề tài Đơn vị Bắt đầu 

1996 
1. PGS.PTS. Dương 

Thanh Liêm 
B96-21-01-TĐ 

Phát triển mô hình chăn nuôi dê sữa để giải quyết 
sữa tươi tại chổ ở các vùng nông thôn góp phần 
thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia dinh 
dưỡng 1995-2000” 

CN 

1996-1998

2. PTS. Trịnh Ngọc 
Lan 
B96-21-02-TĐ 

Nghiên cứu nguồn dinh dưỡng bổ sung thức ăn 
cho tằm dâu vào mùa khô 

NH 
1996-1998

3. Nguyễn Quang Lộc 
B96-21-TĐ-03 
 

Thiết kế chế tạo máy gặt đập liên hợp cho vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. 

CK 
1996-1998

4. Nguyễn Văn Biền 
B96-21-TĐ-04 

Kỹ thuật trồng cây ít độc hại (Rau, hoa và cây 
công nghiệp) 

NH 1996-1998

5. Nguyễn Văn Kế 
B96-21-TĐ-05 

Thử nghiệm 1 số kiểu nhân giống nhanh (trong 
phương pháp ghép, chiết) cho các cây ăn quả 
đặc sản của miền Đông Nam bộ (sầu riêng, xoài, 
bưởi, nhãn, chôm chôm,...). 

NH 

1996-1998

6. TS. Bùi Cách Tuyến
B97-21-06-TĐ 

Nghiên cứu hiện trạng dư lượng hóa chất nông 
nghiệp trong các loại sản phẩm trà Lâm Đồng 

NH 1996-1998

7. PTS. Trịnh Trường 
Giang 
B96-21-06 

Thử nghiệm mô hình quản lý và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản ở hồ chứa nhỏ 

TS 
1996 -1998

8. PTS. Huỳnh Thanh 
Hùng 
B96-21-08 

Xác định nhu cầu phân bón (NPK) cho các giống 
thuốc lá vàng trên đất xám bạc màu 

NH 
1996-1998

9. Đặng Đình Bôi 
B96-21-07 

Nghiên cứu sản xuất ván dăm mụn xơ dừa trong 
phòng thí nghiệm 

LN 5/96-5/97 

10. CN. Trần Hậu 
Trừng 
B96-21-09 

Xây dựng mô hình lâm nghiệp XH tại lâm trường 
Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai (tt) 

LN 
1996-1998

11. PTS. Trần Hành 
B96-21-10 
 

Xây dựng các phần mềm xử lý số liệu phục vụ 
công tác ngcứu và phục vụ sản xuất nông lâm 
nghiệp (điều tra tài nguyên, quản lý đất đai và dự 
báo) 

LN 

1996-1998

12. PGS. Lê Minh Triết 
B96-21-11 

Thực nghiệm khu vực hóa một số giống lúa cạn 
ngắn ngày có triển vọng ở 1 số tỉnh Đông Nam 
Bộ và Lâm Đồng 

NH 
1996-1998

13. KS. Lê Hữu Trung 
B96-21-12 

Tìm hiểu hiện trạng và triển vọng của việc chuyển 
đồi cơ cấu cây trồng từ độc canh cây lúa sang làm 
vườn tại 1 số huyện, thị của tỉnh Sông Bé và Tp. 
HCM 

NH 

1996-1998

14. KS. Lê Hữu Trung 
B96-21-13 

Xác định cơ cấu giống mía trồng trên đất phèn NH 1996-1998

15. KS. Nguyễn Thị 
Sâm 
B96-21-14 

Chọn giống sắn (khoai mì), chuyển giao giống 
mới đến với nông dân 
 
 

NH 

1996-1998



16. PTS. Đào Thị Gọn 
B96-21-15 

Ncứu khả năng cải tạo đất, tăng năng suất cây 
trồng ổn định bằng các nguồn phân hữu cơ 

QLĐĐ 1996-1998

17. Đinh Ngọc Loan 
B96-21-16 

Tìm hiểu đặc tính enzyme proteaz của một số 
loài nấm mốc làm đông tụ sữa. 

BQCB 1996-1998

18. PTS. Từ Bích Thủy 
B96-21-17 

Khảo sát tập đoàn các giống hoa hồng, cúc; chọn 
lọc và xử lý giống đa bội để tạo giống hoa đẹp 
phục vụ cho thị trường Tp.HCM 

NH 
1996-1998

19. KS. Phan Văn Tự 
B96-21-18 

Qui hoạch định hướng sử dụng đất đai vùng Đông 
Nam Bộ 

QLĐĐ 1996-1998

20. ThS. Lê Quang 
Hưng 
B96-21-19 

Ảnh hưởng chất sinh trưởng đến rụng quả cà phê NH 
1996-1998

21. KS. Nguyễn Thị 
Ngọc Bích 
B96-21-20 

Khảo sát chọn lọc giống bắp lai và các biện pháp 
kỹ thuật làm tăng năng suất bắp 

NH 
1996-1998

22. PTS. Đặng Thị 
Minh Châu 
B96-21-21 

Chọn lọc các giống ớt nhập và lai tạo với giống 
địa phương VN đã được chọn lọc nhằm tạo giống 
có chất lượng tốt, năng suất cao 

NH 
1996-1998

23. Bùi Văn Miên 
B96-21-22 

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng của các máy 
trong hệ thống máy chế biến thức ăn gia súc 
dạng bột và dạng viên. 

BQCB 
1996-1998

24. Lê Thanh Hùng 
B96-21-23 

Sản xuất giống cá tra (Pangasius hypothalamus) 
và các Baxa (Pangasius bocourki). Đặc điểm 
dinh dưỡng và thức ăn; tối ưu hóa trong việc 
ương nuôi hai loài kể trên. 

TS 

1996-1998

25. Nguyễn Văn Tư 
B96-21-24 

Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến ngư và 
thử nghiệm nuôi cá ở quy mô nông hộ nhỏ tại 
các tỉnh miền Đông Nam bộ. 

TS 
1996-1998

26. KS. Lê Hoàng Yến 
B96-21-25 

Sinh học môt số loài cá kinh tế và một số loài cá 
có thể nuôi cảnh ở Nam Bộ. 

TS 1996-1998

27. KS. Lê Thị Thanh 
Muốn 
B96-21-26 

Kỹ thuật sinh học và đặc điểm tổ chức học tuyến 
sinh dục loại hình Noãn thai sinh (Ovolpiparous) 
các loài cá thuộc họ Poeckllincki. 

TS 
1996-1998

28. ThS. Nguyễn Văn 
Xuân 
B96-21-27 

Định danh các loài tôm, tép có giá trị kinh tế taị 
huyện Duyên Hải (TP.HCM) và vùng phụ cận và 
vấn đề khai thác . 

TS 
1996-1998

29. PTS. Nguyễn Hiếu 
Liêm 
B97-21-28 

Đánh giá kết quả phương thức trồng rừng đã áp 
dụng ởmiền Đông Nam Bộ  

LN 
1997-1998

30. PTS. Nguyễn Ngọc 
Tuân -  
B98-21-31-TĐ 

Sử dụng mạng máy tính trong quản lý và phòng 
bệnh cho đàn heo sinh sản nuôi công nghiệp taị 
TP.HCM và vùng phụ cận. 

CN 
1998-2000

31. PTS. Nguyễn Như 
Nam 
B98-21-32 

Nghiên cứu công nghệ xử lý phân và nước thải 
cho các trại chăn nuôi heo ở các tỉnh phía Nam. 

CK 1/9/98-
1/9/2000 

32. PTS. Đặng Đình Bôi 
B98-21-39 

Bước đầu nghiên cứu sử dụng gỗ Bạch đàn rừng 
trồng để sản xuất ván ghép thanh ch đồ mộc. 

LN 1998-2000

33. PTS. Đinh Quang 
Diệp  
B98-21-33 

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh đô 
thị ở TP.HCM. 

LN 
1998 -2000

34. PTS. Hứa Thị Huần 
B98-21-29-TĐ 

Nghiên cứu chế biến và sử dụng gỗ rừng trồng ( 
Bạch đàn và Tràm bông vàng) 

LN 1998-2000



35. ThS. Đinh Ngọc 
Loan  
B98-21-34 

Chế biến trái cây bằng phương pháp thẫm thấu và 
sấy. 

LN 
1998 -2000

36. PTS. Nguyễn Ngọc 
Kiểng  
B98-21-35 

Tập đoàn côn trùng phá hoại rừng Thông ba lá ở 
Lâm Đồng - đặc điển và biện pháp phòng trừ. 

LN 
1998 -2000

37. KS. Phan Thế Đồng
B98-21-36 

Thử nghiệm quy trình chế biến cá xông khói và 
theo dõi chất lượng thành phẩm trong quá trình 
bảo quản. 

BQCB 
1998-2000

38. PTS. Lâm Thị Minh 
Thuận 
B98-21-37 

Chọn lọc nâng cao sức sản xuất và sức sống cuả 
một số nhóm gà ta. 

TS 
1998-2000

39. PTS. Trịnh Công 
Thành  
B98-21-38 

Nghiên cứu nâng cao sức sinh sản và năng suất 
thịt chất lượng cao trên heo 

CN 
1998-2000

40. PTS. Đặng Đình Bôi 
B98-21-39 

Bước đầu nghiên cứu sử dụng gỗ Bạch đàn rừng 
trồng để sản xuất ván ghép thanh ch đồ mộc. 

LN 1998-2000

41. ThS. Chung Thanh 
Tú  
B98-21-40 

Tìm hiểu ảnh hưởng các chất trích từ rong biển 
đến sự sinh trưởng và phát triển của 1 số cây 
trồng nông nghiệp. 

TS 
1998-2000

42. TS. Đỗ Huy Thịnh 
B99-21-42.TĐ 

Đánh giá nhu cầu, chất lượng đào tạo và tình hình 
sử dụng nhân lực của sinh viên các ngành thuộc 
trường ĐH Nông Lâm từ 1988 - 1998 

NN 10/1998-
10/1999 

43. CN. Nguyễn Văn 
Xuân 
B99-21-53 

Điều tra các loại tôm thuộc giống Palaemon 
Weber, 1795 ở miền Nam Việt nam 

TS 1998 
2000 

44. ThS. Nguyễn Văn 
Tư 
B99-21-47 

Sản xuất cá mè vinh toàn cái (Puntius gonionotus) TS 5/1998-
5/2000 

1999 
45. ThS. Nguyễn Như 

Pho 
B99-21-44.TĐ 

Aûnh hưởng của một số tiến bộ kỹ thuật chăn 
nuôi đến thành tích sinh sản, và phòng ngừa hội 
chứng viêm vú - viêm tử cung - mất sữa trên heo 
nái 

CN 
6/1999-
6/2000 

46. ThS. Hoàng Hữu 
Cải 
B99-21-45 

Nghiên cứu hệ thống quản lý tổng hợp tài nguyên 
rừng ở thượng nguồn sông Đồng nai 

LN 5/1999- 
5/2000 

47. ThS. Nguyễn Văn 
Thành 
B99-21-46 

Chương trình chuyển giao kỹ thuật trong mô hình 
trang trại bò sữa gia đình nhằm đạt hiệu quả kinh 
tế cao tại các quận ngoại thành Tp.HCM  

CN 5/1999/ 
5/2001 

48. PTS. Nguyễn Thanh 
Hùng 
B99-21-48 

Khảo sát ảnh hưởng của phân hữu cơ từ nguồn 
gia súc, gia cầm nuôi từ thức ăn tổng hợp đến môi 
trường đất và cây trồng. 

TS 5/1999 
5/2001 

49. ThS. Trần Thị Dung
B99-21-49 

Trồng thử nghiệm và đánh giá tính kháng sâu của 
một số cây trồng chuyển gen Bt (gen protein độc 
của Bacillus thuringiensis) 

CNSH 6/1998 
6/2000 

50. ThS. Trần Thị Dung
B99-21-50 

Quản lý cây trồng tổng hợp cà phê và chôm chôm CNSH 1/1999 
1/2002 

51. KS. Trần Thị Dạ 
Thảo 
B99-21-51 

Khảo sát, tuyển chọn giống bắp lai thích hợp cho 
miền Đông Nam bộ và kỹ thuật tăng năng suất 
bắp 

 NH 2/1999 
1/2002 



52. ThS. Lê Văn Thọ 
B99-21-52 

Nghiên cứu tỉ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng ở 
ruột non của heo trên những loại bánh dầu đậu 
nành với phương pháp chế biến khác nhau bằng 
kỹ thuật đặt ống dò vào van hồi - mang tràng 

NH 
1/1999 
12/2000 

53. PTS. Nguyễn Thị 
Chắt 
B99-21-43.TĐ 

Nghiên cứu sự phát sinh, phát triển của rệp sáp 
giả - Pseudococcidã-Homoptera trên cà phê và 
những cây ăn trái chính của miền Nam và bước 
đầu xây dựng, phòng trị chúng bằng biện pháp 
tổng hợp 

NH 

1/1999-
1/2002 

54. PTS. Ngô Xuân 
Trung 
B99-21-54 

Nghiên cứu bệnh thán thư Colettotrichum hại một 
số cây công nghiệp dài ngày, cây ăn trái chính ở 
miền Nam và biện pháp tổng hợp phòng trị chúng 

NH 1/1999 
12/2000 

55. KS. Phan Gia Tân 
B99-21-55 

Xác định cơ cấu giống mía trồng trên các vùng 
đất cao không tưới Miền Đông Nam bộ. 

CK 1/6/1999 
31/12/ 
2000 

 


