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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

1

2

3

4

Tên đề tài nghiên cứu

Đánh giá khả năng chi trả
của cộng đồng cho hệ thống
cung cấp nước ngọt sinh
hoạt để thay thế sử dụng
nước ngầm ở huyện U Minh
Thượng
Nghiên cứu khả năng thích
ứng biến đổi khí hậu dựa vào
cộng đồng vùng ven biển tại
xã Vân Khánh Tây, huyện
An Minh, tỉnh Kiên Giang
Bringing more than food to
the table: precipitating
meaningful change in gender
and social equity-focused
participation in
transboundary Mekong Delta
wetlands management
Xây dựng quy trình kỹ thuật
sinh sản nhân tạo, ương
giống và nuôi thương phẩm
cá ngựa Hippocampus kuda
theo hướng bảo tồn tại tỉnh
Kiên Giang

Năm bắt Đề tài cấp
đầu/Năm (NN, Bộ,
hoàn
ngành,
thành
trường)
2021 Trường
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Trách nhiệm tham gia
trong đề tài
Chủ nhiệm

2021 2022

Trường

Thành viên
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Nước
ngoài

Thành viên

2019 2021

Tỉnh

Thành viên
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Nghiên cứu phương pháp
khống chế bệnh chết dây trên
cây hồ tiêu tại huyện Giồng
Riềng, Kiên Giang
Nghiên cứu xây dựng bản đồ
cho nhu cầu và trữ lượng tài
nguyên nước phục vụ hoạt
động sản xuất nông nghiệp
tỉnh Kiên Giang
. Farming diversification for
enhanced food security of
poor households in the
Mekong Delta, Viet Nam
Đánh giá các kết quả nghiên
cứu khoa học và công nghệ
trong lĩnh vực nông nghiệp ở
ĐBSCL giai đoạn 2000 –
2015 làm cơ sở định hướng
nghiên cứu đến năm 2020.
Phân tích thực trạng và giải
pháp phát triển cây Lục bình
cung cấp nguồn nguyên liệu
cho làng nghề đan Lục bình
ở huyện Tam Bình, tỉnh
Vĩnh Long.
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Trường

Thành viên
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Bộ

Thành viên
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Nước
ngoài

Cộng tác viên
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Thư ký khoa học

2015 2016

Ngành

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
1

2

Tên công trình
Trữ lượng và khả năng đáp
ứng nước ngọt cho cây
trồng vùng Tây sông hậu,
tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
năm 2015 - 2016
Thực trạng và giải pháp
sinh kế cho những hộ chăn
nuôi nhỏ, lẻ để thích ứng

Năm
công bố
2020

2019

Tên tạp chí
Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh
về “Định hướng nghiên cứu - Ứng
dụng KHCN và phát triển chăn nuôi

3

4

5

6

với xu hướng hiện đại hóa
của ngành chăn nuôi.
Thực trạng ứng dụng
nghiên cứu khoa học phục
vụ giáo dục trong lĩnh vực
nông nghiệp tại các trường
Đại học, vùng ĐBSCL
Tái cơ cấu nông nghiệp
theo hướng ứng dụng khoa
học công nghệ hiện đại,
kinh nghiệm từ một số địa
phương.

2018

2018

Situation on livelihood
2017
capital of hired Khmer
households for rice
production under
agricultural mechanization
in Thoi Lai district, Can
Tho city
Thực trạng và giải pháp thu 2017
hút nguồn nhân lực ở Đại
học Kiên Giang

An Giang thích ứng với hội nhập và
công nghệ 4.0”
Tạp chí Quản lý giáo dục

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh
về “Định hướng nghiên cứu và ứng
dụng KHCN tỉnh An Giang giai
đoạn đến năm 2020 – 2025 trên 3
lĩnh vực: Đổi mới mô hình tăng
trưởng, phát triển nông nghiệp và du
lịch”
Tạp chí Global Journal of Science
Frontier Research (D)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh
về “Đánh giá thực trạng, đề xuất giải
pháp xây dựng và phát huy đội ngũ
trí thức khoa học tỉnh Kiên Giang,
giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn
2030”

…………………., ngày …… tháng ….. năm 20……
Xác nhận của cơ quan

Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

