
 
 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁN BỘ 
ĐỢT 1 - 2008 

 
TT Họ và tên 

chủ nhiệm  
đề tài 
 

Đơn vị Tên đề tài Thời 
gian 
thực 
hiện 

1. ThS. Lê Minh Hà K. Ngoại 
ngữ 

CS-CB08-NN-01 
Tìm hiểu  và đánh giá quan niệm về 
việc học ngoại ngữ của sinh viên khối 
không chuyên thuộc trường Đại học 
Nông lâm – Tp.HCM 
 

11/2008 
11/2009 

2. KS. Nguyễn 
Thanh Điền 

TT.PTT
N 

CS-CB08-NL- 01 
Xây dựng quy trình phân tích kháng 
sinh phenicols trong tôm bằng 
phương pháp sẮc kí lỏng ghép khối 
phổ (lc/ms/ms) 
 
. 

9/2008 
6/2009 

3. KS. Nguyễn Công 
Mạnh 

TT.PTT
N 

CS-CB08-NL- 02 
Khảo sát sự biến động  Nitrogen, 
phospho trong hệ thống loại bỏ tảo 
bằng thực vật thuỷ sinh bậc cao trong 
nước thải sau xử lý 
 

1/2008 
12/2008 

4. KS. Trần Đình 
Hương 

TT.PTT
N 

CS-CB08-NL- 03 
Khảo sát sự biến động thành phần 
loài và sinh khối tảo trong quá trình bị 
loại bỏ tảo bằng thực vật thủy sinh 
bậc cao trong nước thải sau xử lý 
 

1/2008 
12/2008 

5. Huỳnh Hoa Anh 
Đào 

TTNCB
Q &CB 
RQ 

CS-CB08 -NL - 04 
Ứng dụng màng bao Chitosan trong 
bảo quản rau mầm và so sánh hiệu 
quả bảo quản với một số phương 
pháp khác 
 

3/2008 
3/2009 

6. KS. Lê Thị Thanh TT.Rau 
quả 

CS-CB08- NL- 05 
Đánh giá chất lượng rau mầm tại một 
số cơ sở sản xuất và địa điểm tiêu 
thụ trên thị trường Tp.HCM hiện nay 
 

3/2008 
12/2008 

7. KS. Nguyễn Văn 
Huy 

 
K.CNMT

CS-CB08-MT- 01 
Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải 
chăn nuôi heo bằng mô hình Hybrid 

3/2008 
12/2008 



 
8. BSTY. Đỗ Tiến 

Duy 

K.CNTY CS-CB08 - CNTY- 01 
Xác định lứa tuổi nhiễm và biểu hiện 
lâm sàng do Mycoplasma 
hyopneumoniae trên heo con từ sơ 
sinh – 60 ngày tuổi bằng kỹ thuật 
PCR (polymerase chain reaction). 

 

5/2008 
5/2009 

9. ThS. Đặng Kiên 
Cường 

K.CNTT CS-CB08- NL- 0 6 
Hệ thống thông tin phục vụ cho công 
tác quản lý sinh viên 

10/2008 
10/2009 

10. Tô Thị Nhã Trầm BM.CN
SH 

CS-CB08- SH- 01 
Khảo sát ảnh hưởng  của giá thể đến 
sự sinh trưởng và phát triển của cây 
tre invitro ngoài vườn ươm 

10/2008 
10/2009 

11. KS. Nguyễn Văn 
Lẫm 

BM.CN
SH 

CS-CB08 -SH - 02 
Phân lập vi khuẩn nốt sần sống cộng 
sinh với cây đậu săng (Cajanus) và 
cây lạc (Arachis hypogae) 

10/2008 
10/2009 

12. KS. Lê Thanh 
Thùy 

K.LN CS-CB08 - LN - 01 
Xây dựng qui trình phân giải cellulose 
từ phế liệu mùn cưa gỗ cao su và 
rơm 

9/2008 
9/2009 

 
          
 


