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STT

Chuyên ngành
đào tạo

1

Bảo vệ thực Ứng dụng công nghệ sinh học trong
quản lý tác nhân gây bệnh hại cây
vật
trồng
Nghiên cứu và đánh giá chế phẩm xạ
khuẩn trong phòng trị các bệnh do
nấm gây hại trên cây trồng
Nghiên cứu thực khuẩn thể trong
phòng trị bệnh cháy bìa lá do vi
khuẩn Xanthomonas oryzae pv.
oryzae và thối hạt do vi khuẩn
Burkholderia glumae trên lúa tại
ĐBSCL
Ứng dụng Công nghệ sinh học trong
chẩn đóan và định danh các tác nhân
gây bệnh thuộc nhóm vi khuẩn,
phytoplasma và virút trên cây rau
Quản lý tổng hợp bệnh hại cây trồng
Ứng dụng công nghệ sinh học trong
khảo sát sự đa dạng di truyền của nấm
hoặc vi khuẩn gây bệnh cây trồng
Kích thích tính kháng bệnh lưu dẫn
trên cây trồng
Sử dụng vi sinh vật đối kháng trong
quản lý bệnh hại cây trồng
Bệnh lý học và Khảo sát tình hình dịch tễ của một số
chữa bệnh vật bệnh truyền nhiễm nguy nhiễm trên
động vật và có thể lây lan từ động vật
nuôi
sang người từ đó đề ra các biện pháp
phòng chống bệnh hữu hiệu.
Khảo sát khu hệ ký sinh trùng trên gia
súc, gia cầm đặc thù ở ĐBSCL
Nghiên cứu việc sử dụng một số loại
thảo dược trong việc phòng-trị bệnh ở
gia súc-gia cầm.
Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm do
vi trùng và siêu vi trùng gây ra trên
gia súc, gia cầm, từ đó đề ra biện pháp
phòng chống hữu hiệu.
Khảo sát các bệnh trên động vật do vi
khuẩn, virus và nghiên cứu về an toàn
vệ sinh thức phẩm.
Ứng dụng công nghệ sinh học trong
việc nghiên cứu các bệnh do bệnh do

2

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

TS. Lê Minh Tường

1

TS. Nguyễn Thị Thu Nga

1

TS. Nguyễn Thị Thu Nga

1

TS. Nguyễn Thị Thu Nga

1

PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy
PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy

1
1

PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy

1

PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy

1

PGS.TS. Lưu Hữu Mãnh

2

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

2

PGS.TS. Huỳnh Kim Diệu,

2

PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu
PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền

2

TS. Lý Thị Liên Khai

2

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng
PGS.TS. Trần Ngọc Bích

2

1

STT

Chuyên ngành
đào tạo

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

ký sinh trùng , vi khuẩn, virus gây ra
trên gia cầm, thuỷ cầm.

Nghiên cứu các bệnh nội khoa ở động
Bệnh lý học và vật
chữa bệnh vật
nuôi
Ứng dụng công nghệ sinh học trong
chẩn đoán và kiểm soát các bệnh gia
súc, gia cầm gồm các bệnh truyền
nhiễm, di truyền và dinh dưỡng.

Nghiên cứu các bệnh thú y mới nổi, vi
khuẩn gây bệnh đề kháng kháng sinh
và tồn dư kháng sinh trong sản phẩm
chăn nuôi.

2

Khoa học cây
trồng

Ứng dụng công nghệ sinh học trong
việc nghiên cứu dịch tễ học các bệnh
trên động vật và khả năng đáp ứng
miễn dịch của động vật
Nghiên cứu sản xuất một số dịch chiết
thực vật có tác dụng ức chế
men urease chuyển hóa urea bón cho
lúa trên đất phù sa và mặn ở Đồng
Bằng Sông Cửu Long.
Yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa và kỹ
thuật xử lý ra hoa trái vụ cây Thanh
trả tại Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Canh tác rau ứng dụng công nghệ cao
trong nhà màng.
Nghiên cứu giải pháp tổng hợp nâng
cao giá trị lúa gạo đặc sản địa phương.
Ảnh hưởng của biện pháp canh tác
tổng hợp trên sinh trưởng và năng suất
lúa trên đất phèn nhiễm mặn
- Chọn lọc in vitro các tế bào cây
trồng (lúa, đậu, rau màu) kháng với
môi trường stress như mặn, phèn, khô
hạn;
- Chọn tạo giống cây trồng (hoa cảnh)
in vitro bằng xử lý tác nhân vật lý như
tia X, tia gamma hay tac nhân hóa học
như EMS,MMS,pMS...;
- Tạo giống mới bằng kỹ thuật nuôi
cấy túi phấn cây trồng (cà chua, rau

PGS. Nguyễn Hữu Hưng
PGS. Huỳnh Kim Diệu
PGS. Hồ Thị Việt Thu
PGS.TS. Lưu Hữu Mãnh
TS. Lý Thị Liên Khai
PGS.TS. Trần Ngọc Bích
PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ
PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa
TS. Nguyễn Thị Kim Khang
PGS.TS. Nguyễn Nhựt Xuân
Dung
TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
PGS.TS. Lưu Hữu Mãnh
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng
TS. Lý Thị Liên Khai
PGS.TS. Huỳnh Kim Diệu
PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu
PGS.TS. Trần Ngọc Bích

2

2

2

PGS.TS. Trần Ngọc Bích

2

GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ

01

PGS.TS. Trần Văn Hâu

01

PGS.TS. Trần Thị Ba

01

TS. Nguyễn Thành Hối

01

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng

01

PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn

01

2

STT

4

5

Chuyên ngành
đào tạo

Khoa học đất

Chăn nuôi

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

cải...).
Khả năng cải tạo đất canh tác lúa, màu
bị nhiễm mặn ở các tỉnh ven biển
vùng Đồng bằng sông Cửu Long bằng
hấp thu thực vật (phytoremediation)
trong điều kiện không hoặc có kết hợp
với hóa chất.
- Chiến lược sinh kế của người dân
trong thích ứng với biến đổi khí hậu ở
vùng ven biển ĐBSCL;
- Thích ứng với biến đổi khí hậu: kiến
thức bản địa và mô hình canh tác của
người dân ở vùng ven biển ĐBSCL.
Dự báo các thay đổi về hàm lượng
các độc chất trên đất phèn ĐBSCL
Biện pháp canh tác cây trồng (lúa,
khoai mỡ hoặc khoai mì hoặc khoai
lang) trên đất phèn ĐBSCL
Giải pháp cải thiện độ phì nhiêu vật lý
đất cho sản xuất lúa bền vững ở vùng
đồng bằng sông Cửu Long
Đánh giá khả năng thích nghi đất đai
định lượng cho luân canh cây màu
trên đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu
Long
Nước trong đất, biến động và khả
năng cung cấp nước cho sản xuất
nông nghiệp của các nhóm đất chính
vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đánh giá ảnh hưởng của mô hình
canh tác trên các vùng sinh thái
nhiễm mặn và kỹ thuật canh tác đến
sự phat thải khí gây hiệu ứng nhà
kính
Áp dụng biện pháp sinh học trong
giảm ô nhiễm plastic trong môi
trường đất
Nghiên cứu sự đa đạng của quần thể
VSV đất , các nhóm vi sinh vật chức
năng ở ĐBSCL
Ứng dụng công nghệ vi sinh trong
chăn nuôi gia súc, gia cầm
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao
năng suất và giảm khí thải từ chăn
nuôi gia súc
Ứng dụng công nghệ sinh học trong
cải thiện tình trạng dinh dưỡng vật
nuôi
Ứng dụng công nghệ sinh học trong

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

TS. Nguyễn Minh Đông

01

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

02

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng

1

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng

2

PGS.TS. Lê Văn Khoa

2

PGS.TS. Lê Văn Khoa

2

PGS.TS. Lê Văn Khoa

2

GS.TS. Võ Thị Gương

1

GS.TS. Võ Thị Gương

1

TS. Trần Văn Dũng

1

PGS.TS. Lê Thị Mến

2

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa
TS. Hồ Thanh Thâm

2

TS. Nguyễn Thị Kim Khang
PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

2

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

2-2
3

STT

6

Chuyên ngành
đào tạo

Công nghệ
thực phẩm

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

cải tiến tiềm năng di truyền nâng cao
sức khỏe, năng suất và chất lượng sản
phẩm vật nuôi
Phát triển hệ thống chăn nuôi gia súc
độc vị theo hướng an toàn sinh học và
bảo vệ môi trường
Đánh giá và bảo tồn sự đa dạng di
truyền nguồn gen động vật và thực
vật (dùng làm thức ăn gia súc)
Sự thích ứng của vật nuôi trong điều
kiện biến đổi khí hậu
Quản lý dinh dưỡng và cải tiến năng
suất vật nuôi ở Đồng bằng sông Cửu
Long

TS. Nguyễn Thị Kim Khang

Số lượng NCS
có thể nhận

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa
TS. Nguyễn Thị Kim Khang

2-2

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa,
PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

2-2

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa,
TS. Nguyễn Minh Thông
PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa,
PGS.TS. Nguyễn Nhựt Xuân
Dung,
PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ,
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân
Ảnh hưởng của bổ sung thức ăn nhằm TS. Hồ Quảng Đồ
giảm khí thải nhà kính và tăng chất
lượng thịt trên dê và cừu
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ GS.TS. Nguyễn Văn Thu
mới để nâng cao năng suất của bò
sữa/bò thịt
Nghiên cứu các biện pháp để nâng GS.TS. Nguyễn Văn Thu
cao chất lượng bắp và cỏ ủ chua để
nuôi bò sữa/bò thịt
Nghiên cứu các biện pháp nâng cao GS.TS. Nguyễn Văn Thu
năng suất của gia súc nhai lại trong
điều kiện thích ứng với biến đổi khí
hậu
Nghiên cứu các giải pháp để tối ưu PGS.TS. Nguyễn Thị Kim
hóa khẩu phần để nâng cao năng suất Đông
của gia cầm/vịt xiêm/thỏ
Nghiên cứu sử dụng enzymes và PGS.TS. Bùi Xuân Mến,
probiotics trong sản xuất gia cầm an TS. Nguyễn Thị Thuỷ
toàn và bền vững
Nghiên cứu khả năng thích nghi và PGS. TS Nguyễn Nhựt Xuân
nhu cầu dinh dưỡng của gia cầm bản Dung
địa
Mô hình hóa kiểm soát nhiệt độ sản PGS.TS. Võ Tấn Thành
phẩm trong quá trình chế biến nhiệt
Mô hình hóa kiểm soát nhiệt độ sản PGS.TS. Võ Tấn Thành
phẩm trong không gian 2 chiều
của thiết bị chế biến nhiệt
Kết hợp các kỹ thuật (truyền thống và PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy
tiên tiến) trong chế biến và bảo quản
thực phẩm.
Biến đổi hóa học của cá lóc nuôi trong PGS.TS. Nguyễn Văn Mười
các quá trình chế biến nhiệt
Tối ưu hóa quá trình trích ly enzyme PGS.TS. Nguyễn Văn Mười

2-2
2-2

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
4

STT

7

8

Chuyên ngành
đào tạo

Môi trường
đất và nước

Nuôi trồng
thủy sản

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

thủy phân trong nội tạng cá lóc
Nghiên cứu các chất có hoạt chất chức
năng từ thực vật và vi sinh vật để ứng
dụng trong thực phẩm chức năng và
trong việc ức chế hoạt động của các vi
sinh vật gây bệnh hoặc gây hư hỏng
trong thực phẩm
Ứng dụng công nghệ sinh học trong
nghiên cứu chế biến và đa dạng hóa
các sản phẩm gạo hoặc nếp nẩy mầm
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho
phát triển bền vững vùng Đồng bằng
sông Cửu Long
Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong
canh tác lúa và nghiên cứu giải pháp
gia giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực
vật trong môi trường nước
Tác động của biến đổi khí hậu và Phát
triển kinh tế - xã hội đến hệ thống
nước đô thị và giải pháp thích ứng cho
Đồng bằng sông Cửu Long
Đánh giá tiềm năng và xây dựng
tương quan giữa giải pháp sử dụng
sinh khối và khả năng cải thiện môi
trường
Đánh giá tiềm năng cải thiện môi
trường đất nước của công nghệ Biogas
qua phân tích vòng đời
Đánh giá tác động của xói lỡ bờ biển
đến suy thoái hệ sinh thái ven biển
Đông
Nghiên cứu dinh dưỡng và phát triển
thức ăn cho thủy sản
Thành phần giống loài và đặc điểm
sinh học của rong lục họ Ulvaceae và
Cladophoraceae ở thủy vực nước lợ
Đồng bằng sông Cửu Long
Đánh giá vai trò và tác động của rong
lục họ Cladophoraceae trong ao, đầm
nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu
Long, các biện pháp hạn chế sự phát
triển và sử dụng chúng làm thức ăn
nuôi động vật thủy sản
Thành phần loài và đặc điểm sinh học
của một số loài cá bống phân bố ở
vùng ven biển Sóc Trăng - Bạc Liêu
Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi
thương phẩm ốc bươu đồng (Pila
polita)

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

TS. Lê Nguyễn Đoan Duy

1

TS. Nguyễn Công Hà

1

TS. Văn Phạm Đăng Trí

1

TS. Phạm Văn Toàn

1

PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung

1

TS. Nguyễn Xuân Hoàng

1

TS. Nguyễn Xuân Hoàng

1

PGS. TS. Lê Tấn Lợi

1

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền

1

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

1

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

1

PGS.TS. Trần Đắc Định

1

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo

1

5

STT

9

Chuyên ngành
đào tạo

Phát triển
nông thôn

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh
sản và thử nghiệm nuôi thâm canh thu
trứng cầu gai đen (Diadema setosum)
Nghiên cứu các mô hình nuôi thương
phẩm hàu (Crassostrea sp), đánh giá
chất lượng và thị trường tiêu thụ sản
phẩm hàu của ĐBSCL
Thành phần loài và đặc điểm sinh học
sinh sản của một số loài thuộc lớp
chân đầu (Cephalopoda) ở Đồng bằng
sông Cửu Long
Đa dạng thành phần loài động vật nổi
và tiềm năng sử dụng như nguồn thức
ăn tươi sống trong sản xuất giống thủy
sản ở ĐBSCL
Phân tích hiệu quả sản xuất, tiêu thụ
và lợi thế cạnh tranh của các nông sản
chủ yếu ở ĐBSCL
Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật
canh tác lúa/gạo sạch - it car-bon cho
ĐBSCL
Phát triển thị trường nông sản trong
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Phân tích tình hình tích tụ đất đai và
hiệu quả kinh tế theo quy mô đất đai
trong sản xuất nông nghiệp ĐBSCL
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở
ĐBSCL
Lượng giá kinh tế về sử dụng tài
nguyên và môi trường trong sản xuất
kinh doanh nông nghiệp ở ĐBSCL
Phân tích thái độ ứng xử của người
dân và đề xuất giải pháp bảo vệ vệ
sinh môi trường nông thôn ĐBSCL
Phân tích chi phí – lợi ích của hệ
thống đê bao vùng ngập lũ ĐBSCL
Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của
các khu du lịch sinh thái ở ĐBSCL
Sản xuất lúa 2 vụ và vấn đề độ phì đất
đai ở ĐBSCL
Xây dựng quy trình quản lý các cơ sở dữ
liệu đất đai thông qua các phần mềm tin
học. Thực trạng và định hướng
Theo dõi diễn biến của phù sa theo
thời gian ngập lũ ở ĐBSCL bằng ảnh
viễn thá14m tương quan đến đặc tính
hoá lý của đất
Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo

1

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo
TS. Võ Nam Sơn

1

PGS.TS. Vũ Ngọc Út

1

PGS.TS. Vũ Ngọc Út

1

PGS. TS. Võ Thị Thanh Lộc

1

TS. Huỳnh Quang Tín

1

PGS. TS. Mai Văn Nam

2

TS. Lê Cảnh Dũng

2

TS. Đặng Kiều Nhân

2

PGS. TS. Mai Văn Nam

1

TS. Lê Cảnh Dũng

1-2

TS. Lê Cảnh Dũng

1-2

TS. Lê Cảnh Dũng

1-2

TS. Lê Cảnh Dũng

1-2

TS. Nguyễn Hồng Tín
1
TS. Nguyễn Hồng Tín
1
TS. Nguyễn Hồng Tín

1
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Chuyên ngành
đào tạo

Phát triển
nông thôn

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

theo dõi biến động sử dung đất ở
ĐBSCL
Đánh giá các nguồn tài nguyên đất đai
và đề xuất các giải pháp quản lý bền
vững
Sử dụng kỹ thuật GIS trong đánh giá
đất đai đa biến
Sử dụng kỹ thuật GIS trong đánh giá
hiện trạng và thay đổi sử dụng đất đai
Sử dụng kỹ thuật GIS trong đánh giá ô
nhiễm đất, nước, không khí
Sử dụng kỹ thuật GIS kết hợp mô
hình ước đoán năng suất cây trồng
Kết hợp hệ thống đánh giá đất đai tự
động ALES với kỹ thuật GIS trong
đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai
Ảnh hưởng của đa dạng sản xuất nông
nghiệp đến sinh kế nông thôn ở vùng
đê bao tránh lũ ở ĐBSCL
Phân tích vai trò và giải pháp cộng
đồng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng
nông thôn quy mô nhỏ trong chương
trình xây dựng nông thôn mới ở
ĐBSCL
Giải pháp chính sách phát triển kinh tế
hợp tác trong nông nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp ĐBSCL
Đánh giá thực trạng và giải pháp triển
kinh tế hợp tác trong nông nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp ĐBSCL
Nghiên cứu xây dựng chính sách
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp nông nghiệp và
HTX nông nghiệp trong môi trường
hội nhập
Những vấn đề phát triển liên quan đến
sử dụng nguồn lực, môi trường, dân
số nông thôn, tác động của biến đổi
khí hậu
Phân tích ảnh hưởng của chính sách
đến hiệu quả kinh tế các mặt hàng
nông sản chủ yếu
Phân tích lợi thế cạnh tranh của địa
phương trong sản xuất các nông sản
chủ yếu
Xây dựng chính sách khuyến khích
phát triển kinh doanh nông nghiệp
ĐBSCL
Phân tích mối tương quan giữa tăng

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

TS. Nguyễn Hồng Tín
1
TS. Nguyễn Hồng Tín
TS. Nguyễn Hồng Tín
TS. Nguyễn Hồng Tín
TS. Nguyễn Hồng Tín

1
1
1
1

TS. Nguyễn Hồng Tín
1
TS. Lê Cảnh Dũng
1
TS. Lê Cảnh Dũng
1

PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh

1

TS. Lê Cảnh Dũng

1

PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh

1

TS. Phạm Công Hữu

1

PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh

1

PGS. TS. Mai Văn Nam

2

PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh

2

TS. Lê Cảnh Dũng

1
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Chuyên ngành
đào tạo

Phát triển
nông thôn

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

trưởng kinh tế của cộng đồng và phát
triển cơ sở hạ tầng nông thôn
Chính sách phát triển nông nghiệp,
nông dân và nông thôn
Chính sách liên kết vùng và tham gia
“4 nhà” phát triển ngành hàng có lợi
thế so sanh vùng ĐBSCL
Cơ chế, tổ chức và chính sách phát
triển cánh đồng mẫu lớn ĐBSCL
Chính sách phát triển nông nghiệp
xanh, canh tác giảm khí thảy nhà kính
Vai trò của tổ chức xã hội và khuyến
nông trong phát triển nông nghiệp và
nông thôn
Đánh giá sự phát triển mối quan hệ
doanh nghiệp trong tổ chức khuyến
nông vùng ĐBSCL.
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến
sự tham gia của dân số nông thôn
trong các dự án đô thị hóa nông thôn
Các yếu tố giới, dân tộc thiểu số,
người nghèo ảnh hưởng đến khả năng
tiếp cận vốn ở nông thôn
Sinh kế và giảm nghèo cho cộng đồng
dân tộc Khmer vùng ĐBSCL
Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông
thôn đến đời sống và thu nhập người
dân vùng nông thôn ĐBSCL
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực cho phát triển nông thôn ở
ĐBSCL
Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn
nhân lực đáp ứng sự phát triển kinh
tế-xã hội vùng ĐBSCL
Tác động của phát triển hệ thống sản
xuất nông nghiệp đến bảo tồn tài
nguyên thiên nhiên và phát triển nông
thôn
Các giải pháp thủy lợi thích hợp cho
phát triển nông nghiệp và thủy sản
ĐBSCL
Phát triển đa dạng sinh học trong sản
xuất nông nghiệp
Nghiên cứu giống và kỹ thuật canh tác
thích hợp cho các vùng sinh thái
Phát triển hệ thống nông nghiệp đa
mục tiêu và phát triển nông thôn bền

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh

2

TS. Phạm Công Hữu

2

PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh

2

PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh

2

PGS. TS. Mai Văn Nam

2

PGS. TS. Nguyễn Duy Cần

1

TS. Nguyễn Quang Tuyến

2

TS. Nguyễn Quang Tuyến

1

PGS.TS. Nguyễn văn Sánh

1

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ

2

PGS.TS. Nguyễn văn Sánh

2

PGS.TS. Nguyễn Phú Son

2

PGS. TS. Nguyễn Duy Cần

2

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ

2

TS. Vũ Anh Pháp

2

TS. Vũ Anh Pháp

2

TS. Đặng Kiều Nhân
TS. Vũ Anh Pháp

2

8

STT

10

Chuyên ngành
đào tạo

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

vững
Vai trò của đa dạng sản xuất quy mô
nông hộ đến an ninh lương thực và
thích ứng với biến đổi khí hậu
Qui hoạch tài nguyên nước phục vụ
phát triển ĐBSCL và thích ứng với
biến đổi khí hậu
Các giải pháp thủy lợi thích hợp cho
phát triển nông nghiệp và thủy sản
ĐBSCL
Xây dựng các mô hình canh tác bền
vững trên nềm đất lúa vùng ĐBSCL
Phát triển hệ thống canh tác lúa bền
vững trong biến đổi khí hậu
Nghiên cứu thay đổi khả năng sản
xuất nông hộ trồng lúa ĐBSCL
Phân tích hiệu quả sản xuất, tiêu thụ
và lợi thế cạnh tranh của các nông sản
chủ yếu ở ĐBSCL
Quản trị kinh Tổ chức liên kết trong sản xuất theo
hướng chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc
doanh
tế
Giải pháp phát triển chất lượng cung
ứng dịch vụ của các doanh nghiệp ở
ĐBSCL
Phân tích cấu trúc – vận hành – kết
quả thị trường của các hàng hóa/dịch
vụ
Giải pháp cạnh tranh trong hoạt động
bán lẻ hiện đại ở Việt Nam
Marketing địa phương và sự hài lòng
của doanh nghiệp kinh doanh
Chiến lược phát triển thương hiệu sản
phẩm Việt Nam
Chiến lược marketing quốc tế ở các
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Phát triển thương mại điện tử trong
DN
Nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
quyết định đầu tư của các doanh
nghiệp FDI
Phân tích môi trường kinh doanh và
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI)
Ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng
(BSC) trong quản trị chiến lược tại

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

TS. Đặng Kiều Nhân

2

TS. Vũ Anh Pháp

2

TS. Đặng Kiều Nhân

2

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ
TS. Vũ Anh Pháp
TS. Đặng Kiều Nhân

2

TS. Vũ Anh Pháp

1

PGS. TS. Võ Thị Thanh Lộc

1

PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải
TS. Quan Minh Nhựt
PGS.TS. Nguyễn Phú Son

1

1

1

1

PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải
PGS.TS. Nguyễn Phú Son
TS. Lưu Tiến Thuận

1
1
1
1
1

PGS. TS. Võ Thành Danh
TS. Lưu Tiến Thuận
TS. Quan Minh Nhựt

1
1

1

1
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Chuyên ngành
đào tạo

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

doanh nghiệp
Thị trường cạnh tranh của các
DNNVV
Thất bại thị trường và vai trò điều tiết
của nhà nước
Phát triển dịch vụ khách hàng trong
thị trường nội địa và xuất khẩu
Xây dựng mô hình xúc tiến xuất khẩu
và hỗ trợ các DNVVN
Đánh giá hành vi tiêu dùng hàng nội
của người Việt Nam
Phát triển dịch vụ khách hàng trong
thị trường nội địa và xuất khẩu
Phân tích hành vi tiêu dùng đối với
hàng hóa cao cấp và chiến lược tiếp
thị
Nghiên cứu trãi nghiệm và quản trị
trãi nghiệm của khách hàng
Xây dựng văn hóa kinh doanh của DN
Quản trị văn hóa doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
11

Kinh tế nông
nghiệp

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

PGS. TS. Mai Văn Nam
TS. Lưu Tiến Thuận
TS. Quan Minh Nhựt

Số lượng NCS
có thể nhận

1
1
1
1

PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải
TS. Quan Minh Nhựt
TS. Lưu Tiến Thuận

PGS. TS. Võ Thành Danh
TS. Lưu Tiến Thuận
TS. Quan Minh Nhựt
Phân tích chuỗi giá trị của các ngành PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải
hàng nông sản chủ yếu ở ĐBSCL.
PGS. TS. Nguyễn Phú Son
Phân tích phản ứng cung sản phẩm TS. Lưu Tiến Thuận
nông thủy sản xuất khẩu ở ĐBSCL
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở PGS. TS. Võ Thành Danh
ĐBSCL
PGS. TS. Mai Văn Nam
Đánh giá tác động môi trường đối với TS. Ngô Thị Thanh Trúc
các hoạt động sản xuất kinh doanh TS. Huỳnh Việt Khải
TS. Lê Cảnh Dũng
nông nghiệp ở ĐBSCL
Lượng giá kinh tế về sử dụng tài
nguyên và môi trường trong sản xuất
kinh doanh nông nghiệp ở ĐBSCL
Nghiên cứu xây dựng chính sách
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh
của doanh nghiệp nông nghiệp và PGS.TS. Lê Khương Ninh
HTX nông nghiệp trong môi trường PGS. TS. Võ Thành Danh
hội nhập.
Di cư kinh tế và tham gia phi nông
nghiệp của nông hộ
Nghiên cứu hoàn thiện các thể chế,
chính sách thị trường nhằm phát triển
nông nghiệp - nông thôn.
Phân tích hiệu quả kinh tế của sử dụng TS. Phạm Lê Thông
các nguồn lực trong sản xuất nông TS. Nguyễn Hữu Đặng
nghiệp
TS. Quan Minh Nhựt
Đa dạng hóa ngành nghề và thu nhập PGS. TS. Nguyễn Phú Son

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
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Chuyên ngành
đào tạo

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

cho hộ nông dân ở ĐBSCL.
Nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ
trợ cho sản xuất nông nghiệp ở
ĐBSCL.
Phát triển mô hình nông nghiệp bền
vững trong điều kiện toàn cầu hóa.
Chương trình tín dụng nông thôn và
đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của
chương trình trong sản xuất nông
nghiệp.
Vai trò của tín dụng nhỏ trong xóa
đói, giảm nghèo ở ĐBSCL.
Vi sinh vật học Phân lập và nhận diện vi khuẩn hòa
tan P & K trong đất núi đá Thất Sơn,
An Giang
Phân lập và nhận diện vi khuẩn nội
sinh trong cây mía đường trồng trong
tỉnh Tây Ninh
Phân lập và nhận diện vi sinh vật
trong hải miên (bọt biển: Sponges) ở
vùng biển nước ta
Vi sinh vật học Phân lập, tuyển chọn và nhận diện vi
khuẩn nốt rễ đậu nành và vi khuẩn
vùng rễ đậu nành trồng ở Daklak
Cố định đạm sinh học ở các cây thuộc
họ đậu như đậu nành (đậu tương), đậu
phộng (lạc) và các đậu khác
Cố định đạm sinh học ở các cây
không thuộc họ đậu như lúa, ngô
(bắp), khoai lang, mía, cà phê, rau
màu
Xử lý ô nhiễm môi trường ao nuôi
thủy sản, ô nhiễm các nhà máy chế
biến thủy hải sản, rác thải nông nghiệp
Phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất
nông nghiệp
Vi khuẩn nội sinh cây dược liệu
Nhiên liệu sinh học mới (biodiesel) từ
vi tảo
Nghiên cứu Probiotic cho cá tra
Pangasius hypophthalmus và tôm sú
Penaeus monodon ở ĐB sông Cửu
Long
Nghiên cứu và phát triển nguồn giống
vi sinh vật cho ứng dụng trong công
nghệ lên men
Nghiên cứu cải tiến và phát triển quy
trình công nghệ sản xuất sản phẩm lên
men

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

1

1
PGS.TS. Lê Khương Ninh
PGS.TS. Trương Đông Lộc
TS. Trần Ái Kết
TS. Phan Đình Khôi

1

1
GS.TS. Cao Ngọc Điệp

1

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

1

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

1

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

1
1

PGS.TS. Trần Nhân Dũng

1

PGS.TS. Ngô Thị Phương
Dung

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành

1
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Chuyên ngành
đào tạo

Công nghệ
sinh học

Công nghệ
sinh học

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Phân lập tuyển chọn vi khuẩn lactic từ PGS.TS. Nguyễn Văn Thành
cá và tôm để sản xuất chế phẩm sinh
học ứng dụng trong nuôi trồng thủy
sản sạch
Nghiên cứu về khả năng đáp ứng miễn PGS. TS. Từ Thanh Dung
dịch đặc hiệu và không đặc hiệu
chống lại bênh do vi sinh vất gây bệnh
trên một số loài cá nuôi kinh tế ở Việt
Nam
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sử TS. Nguyễn Văn Hòa
dụng virus dòng nhẹ làm vaccine cây
trồng chống chịu bệnh đốm vòng trên
cây đu đủ
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sử TS. Nguyễn Văn Hòa
dụng virus dòng nhẹ làm vaccine cây
trồng chống chịu bệnh hóa gỗ vỏ trái
chanh dây
CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Nghiên cứu đa dạng sinh học một số TS. Bùi Thị Minh Diệu
loại vi khuẩn gây bệnh trên cá tra và
thiết kế bộ kit PCR phù hợp để phát
hiện nhanh các bệnh này.
Nghiên cứu phân lập vi sinh vật phân TS. Bùi Thị Minh Diệu
giải keratin và sản xuất chế phẩm vi
sinh ứng dụng trong công - nông
nghiệp
Nghiên cứu phân lập vi sinh vật phân TS. Bùi Thị Minh Diệu
giải cellulose và sản xuất chế phẩm vi
sinh ứng dụng trong công - nông
nghiệp
Vi khuẩn sinh bacteriocin ở trùn Quế TS. Bùi Thị Minh Diệu
và ứng dụng trong xử lý môi trường
nuôi thủy sản
Vi khuẩn nội sinh ở trùn Quế và ứng TS. Bùi Thị Minh Diệu
dụng để sản xuất phân sinh học từ
phân gia súc, gia cầm
Vi khuẩn phân giải cellulose ở trùn TS. Bùi Thị Minh Diệu
Quế và ứng dụng trong xử lý rác thải
sinh hoạt hữu cơ
Dược tính của trùn Quế và ứng dụng TS. Bùi Thị Minh Diệu
trong chăn nuôi gà
Vi sinh vật có ích sử dụng để sản xuất GS.TS. Cao Ngọc Điệp
phân sinh học
Vi sinh vật đối kháng với vi sinh vật GS.TS. Cao Ngọc Điệp
gây
bệnh
trên
cây
trồng
(BIOCONTROL)
Ứng dụng Tin sinh học phát triển PGS.TS. Đỗ Văn Xê
phần mềm CTUStat phục vụ nông PGS.TS. Trương Trọng Ngôn
nghiệp và vẽ bảng đồ gen phát hiện

Số lượng NCS
có thể nhận

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

01
01

01
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những liên kết tính trạng di truyền số
lượng cây trồng
Tìm kiếm chỉ thị phân tử hỗ trợ chọn
giống vật nuôi có sức tăng trọng, chất
lượng thịt và khả năng đáp ứng miễn
dịch tốt
Đánh giá tiềm năng di truyền và định
hướng phát triển giống vật nuôi
Nghiên cứu bệnh vật nuôi ở góc độ
phân tử
Ứng dụng hệ vi sinh vật dạ cỏ trên
nguồn chất xanh khó tiêu làm thức ăn
cho gia súc nhai lại
Ảnh hưởng của nguồn thức ăn lên sự
thay đổi hệ vinh vật dạ cỏ và sự sản
sinh khí methane (CH4) ở gia súc nhai
lại
Ứng dụng marker phân tử trong công
tác lai tạo và chọn giống cây trồng.
Nghiên cứu sự biểu hiện của những
gene liên quan đến sức chống chịu
stress, ứng dụng kỹ thuật chuyển gene
nhằm gia tăng sức chống chịu stress
của giống nông nghiệp
Cải thiện phẩm chất giống nông
nghiệp thông kỹ thuật di truyền và
thay đổi những phản ứng của chất
biến dưỡng
Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế
bào trong lai tạo giống dưa hấu không
hạt
Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế
bào trong chọn tạo giống lác (cói)
năng suất cao, phẩm chất tốt chống
chịu mặn phèn
Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế
bào trong chọn tạo giống mía chống
chịu mặn
Cải thiện năng suất và chất lượng một
giống chuối trồng tại ĐBSCL bằng
phương pháp vi nhân giống cây sạch
nuôi cấy mô. Ứng dụng một số kỹ
thuật trong Công nghệ sinh học để
kiểm tra tác nhân gây bệnh.
Nghiên cứu nguyên nhân hạn chề về
năng suất và chất lượng củ khoai lang
trên một số giống trồng tại huyện
Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long. Đề xuất
hướng khắc phục.

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

01

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

01

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

01

TS. Hồ Quảng Đồ

01

TS. Hồ Quảng Đồ

01

TS. Huỳnh Kỳ

01

TS. Huỳnh Kỳ
TS. Nguyễn Lộc Hiền

01

TS. Huỳnh Kỳ
TS. Nguyễn Lộc Hiền

01

PGS.TS. Lâm Ngọc Phương

01

PGS.TS. Lâm Ngọc Phương

01

PGS.TS. Lâm Ngọc Phương

01

PGS.TS. Lê Văn Bé

01

PGS.TS. Lê Văn Bé

01
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Số lượng NCS
có thể nhận

Ảnh hưởng của phổ ánh sáng đến sự
ra hoa cây Thanh Long
Phân lập, xác định và ứng dụng chất
điều hòa sinh trưởng thực vật trong
cải thiện năng suất, phẩm chất và bảo
quản sau thu hoạch trên cây trồng và
hoa kiểng
Cơ chế stress và biện pháp tăng sức đề
kháng cho một số cây trồng quan
trọng ở ĐBSCL
Chọn tạo giống đậu nành chống chịu
với các yếu tố bất lợi của môi trường
dưới tác động của biến đổi khí hậu
Đa dạng di truyền các giống xoài phổ
biến Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ,
Australia
Chọn tạo giống đậu xanh chống chịu
với các yếu tố bất lợi của môi trường
dưới tác động của biến đổi khí hậu
Chọn lọc in vitro các tế bào cây trồng
(lúa, đậu, rau màu) kháng với môi
trường stress như mặn, phèn, khô hạn
Chọn tạo giống cây trồng (hoa cảnh)
in vitro bằng xử lý tác nhân vật lý như
tia X, tia gamma hay tac nhân hóa học
như EMS,MMS,pMS...
Tạo giống mới bằng kỹ thuật nuôi cấy
túi phấn cây trồng (cà chua, rau cải...)
Khảo sát biến động quần thể vi sinh
vật gây bệnh để triển khai hiệu quả
giống cây trồng kháng bệnh
Phòng trừ bệnh hại cây trồng bằng
biện pháp sinh học sử dụng vi sinh vật
đối kháng và các tác nhân kích thích
tính kháng bệnh lưu dẫn trong cây
(hóa chất, vi sinh vật, dịch trích thực
vật)
Nghiên cứu, bảo tồn và khai thác sự
đa dạng di truyền của các loài cây
trồng quan trọng: lúa, đậu nành, bắp,
các cây rau màu
Ứng dụng công nghệ sinh học (kỹ
thuật di truyền phân tử, phương pháp
chuyển gen, phân tích sinh hóa và
nuôi cấy mô) trong chọn tạo và cải
thiện giống cây trồng
Ưng dụng vi sinh vật có lợi và ly trích
các hợp chất từ vi sinh vật trong
phòng trừ dịch hại cây trồng

PGs. Ts. Lê Văn Bé

01

PGS.TS. Lê Văn Hòa

01

PGS.TS. Lê Văn Hòa

01

PGS.TS. Lê Việt Dũng

01

PGS.TS. Lê Việt Dũng

01

PGS.TS. Lê Việt Dũng

01

PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn

01

PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn

01

PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn

01

TS. Nguyễn Đắc Khoa

01

TS. Nguyễn Đắc Khoa

02

TS. Nguyễn Lộc Hiền

01

TS. Nguyễn Lộc Hiền

01

PGS.TS. Nguyễn Minh Chơn

01
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Số lượng NCS
có thể nhận

Đa dạng sinh học nhóm lúa thơm xuất
khẩu tại vùng ven biển cao ở ĐBSCL
Đa dạng sinh học xen canh các cây
trồng cạn ngắn ngày sà lách, đậu
xanh, đậu phọng trên đất giồng cát
Phòng trừ bệnh hại cây trồng ở Đồng
Bằng sông Cửu Long bằng biện pháp
sinh học sử dụng vi sinh vật đối kháng
Cải thiện chất lượng trứng gà thông
qua các gen chỉ thị
Cải thiện chất lượng thịt thông qua
các chỉ thị phân tử
Chọn tạo giống gia cầm có sức đề
kháng cao
Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân
tử trong nghiên cứu vi sinh vật dạ cỏ
của gia súc nhai lại
Nghiên cứu một số giải pháp để nâng
cao năng suất và chất lượng thịt của
gia súc nhai lại
Đánh giá vai trò của một số gen dự
tuyển trên năng suất sinh sản, chất
lượng thịt và khả năng kháng bệnh
của các giống heo địa phương
Ứng dụng công nghê di truyền trong
chọn giống đậu nành chống chịu sâu
hại
Sử dụng dấu phân tử trong việc chọn
tạo giống lúa cho vùng đất nhiễm mặn
Đánh giá khả năng kết hợp vaccine
tiểu phân cho ăn và vaccine sống
nhược độc trên sự kháng bệnh gan
thân mủ cho cá tra giống
Tạo chủng nhược độc bằng phương
pháp knock out gen Wzz trên chủng
aeromonas hydrophylla gây bệnh trên
cá tra và đánh giá khã năng kháng
bệnh xuất huyết trên cá tra của chủng
nhược độc này
Tìm hiểu các kiểu gen của Aeromonas
hydrophilla và điều kiện gây bệnh trên
cá tra của chúng tại đồng bẳng sông
cửu long
Phân tích độc lực của các chủng
Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá
tra việt nam và đa dạng di truyền của
chúng
Tương quan thành phần dinh dưỡng
& đa dạng di truyền của rong bún

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ

01

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ

01

TS. Nguyễn Thị Thu Nga

01

TS. Nguyễn Thị Kim Khang

01

TS. Nguyễn Thị Kim Khang

01

TS. Nguyễn Thị Kim Khang

01

PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

01

PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

01

PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

01

TS. Nguyễn Phước Đằng

01

TS. Nguyễn Phước Đằng

01

TS. Nguyễn Quốc Bình

01

TS. Nguyễn Quốc Bình

01

TS. Nguyễn Quốc Bình

01

TS. Nguyễn Quốc Bình
PGS.TS.Trần Nhân Dũng

01

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

01
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(Enteromorpha intestinalis) đồng bằng
sông Cửu long
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Biofloc trong nghề nuôi Artemia
Di truyền chọn giống Artemia: Ứng
dụng trong nuôi trồng thủy sản
Ứng dụng công nghệ ADN chọn lọc
giống Thỏ, Dê và Vịt để nâng cao
năng suất và chất Lượng sản phẩm
Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản
xuất thức ăn bổ sung cho gia súc &
gia cầm
Vai trò của silic trên sự chống chịu
stress của thực vật
Sự thích nghi của cây trồng với điều
kiện ngập úng
Chất béo và các hợp chất thiên nhiên
Các hợp chất có hoạt tính sinh học
Các nghiên cứu về enzyme
Chó Phú Quốc, chó Rhodesia, chó
xoáy Thái Thái Lan và đa dạng di
truyền của chúng.
Đa dạng di truyền cây tràm gió ở
Đồng bằng sông Cửu Long
Nuôi cấy tế bào cây nhân sâm (Panax
sp.) nằm sản xuất dược phẩm.
Chọn lọc nguồn gen có ảnh hưởng đến
tạo hệ thống dẫn khí trong rễ lúa
Lượng hóa NPK do vinh sinh vật cố
định và huy động từ đất góp phần vào
cân bằng dinh dưỡng trong đất
Tương tác đất-vi sinh vật và hấp thu
dinh dưỡng của cây trồng
Khảo sát bộ gen đậu nành liên quan
đến các tính trạng nông học và chất
lượng hạt (hàm lượng protein, lipid)
bằng dấu SSRs
Đột biến đậu xanh làm nguồn vật liệu
cho việc chọn lọc giống chín sớm,
đồng loạt bằng EMS
Khảo sát biến dị di truyền của việc lai
và ghép các giống ớt bằng các đặc
tính hình thái, nông học và dấu phân
tử SSRs
Bệnh học thủy sản: nghiên cứu
nguyên nhân và tác nhân gây bệnh
trong thủy sản, các yếu tố lan truyền
bệnh và dịch tể học trong thủy sản.
Sự kháng thuốc kháng sinh (và sự

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa

01

PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa

01

GS.TS. Nguyễn Văn Thu
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim
Đông
GS.TS. Nguyễn Văn Thu
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim
Đông
TS. Phạm Phước Nhẫn

02

TS. Phạm Phước Nhẫn

01

TS. Phạm Phước Nhẫn
TS. Phan Thị Bích Trâm
TS. Phan Thị Bích Trâm
PGS.TS. Trần Nhân Dũng

01
01
01
01

PGS.TS. Trần Nhân Dũng

01

PGS.TS. Trần Nhân Dũng
PGS.TS. Trương Trọng Ngôn
PGS.TS. Trần Kim Tính

02

PGS.TS. Trần Kim Tính

01

PGS.TS. Trần Kim Tính

01

PGS.TS. Trương Trọng Ngôn

01

PGS.TS. Trương Trọng Ngôn

01

PGS.TS. Trương Trọng Ngôn

01

PGS.TS. Từ Thanh Dung

01

PGS.TS. Từ Thanh Dung

01

02

01

01
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nhạy thuốc) của vi khuẩn gây bệnh
trên cá và trong môi trường nuôi thủy
sản. Cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn
gây bệnh và vi khuẩn trong ao nuôi cá
Nghiên cứu về khả năng đáp ứng miễn PGS. TS. Từ Thanh Dung
dịch đặc hiệu và không đặc hiệu
chống lại bênh do vi sinh vất gây bệnh
trên một số loài cá nuôi kinh tế ở Việt
Nam
Nghiên cứu cơ chế lan truyền Genes PGS. TS. Từ Thanh Dung
kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn
trong môi trường nuôi thủy sản
Phá quang kỳ cho tập đòan giống lúa PGS.TS. Võ Công Thành
mùa
Chọn tạo giống lúa thơm chịu mặn, PGS.TS. Võ Công Thành
kháng sâu bệnh chính tại vùng Đồng
bằng Sông Cửu Long
Tuyển chọn và phát triển cây ăn trái PGS.TS. Võ Công Thành
cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Ứng dụng marker phân tử trong chọn TS. Vũ Anh Pháp
tạo giống lúa cho vùng bị ảnh hưởng
mặn, hạn
Chọn tạo giống lúa chất lượng cao TS. Trần Ngọc Thạch
thích ứng với điều kiện biến đổi khí
hậu
Nghiên cứu cải thiện khả năng chống TS. Trần Ngọc Thạch
chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi cho
một số giống lúa chất lượng cao
Genetic engineering in bacteria, fungi Assoc. Prof. Pornthap
and plant
Thanonkeo
Plant biotechnology (such as plant Assoc. Prof. Pornthap
tissue culture, genetic engineering)
Thanonkeo
Pathogen interactions and their effect Prof. Godelieve Gheysen
on rice defense
Lectins
from
plant
parasitic Prof. Godelieve Gheysen
nematodes
Functional analysis of plant genes Prof. Godelieve Gheysen
involved in defense to nematode
infection
Introduction of brown plant hopper Prof. Godelieve Gheysen
resistance in rice using RNAi
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM
Xây dựng và hoàn thiện các quy trình PGS.TS. Hà Thanh Toàn
chế biến nước trái cây từ những cây
ăn trái truyền thống của Đồng bằng
sông Cửu Long theo hướng ứng dụng
công nghệ sinh học
Nghiên cứu ly trích & khai thác màng PGS.TS. Hà Thanh Toàn
sinh học từ thủy sản ở Đồng bằng

Số lượng NCS
có thể nhận

01

01

01
01

01
01

01

01

01
01
01
01
01

01

01

01
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Chuyên ngành
đào tạo

Công nghệ
sinh học

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

sông Cửu Long trong cải thiện phẩm
chất và khả năng bảo quản các loại
quả xuất khẩu
Sản xuất một số loại enzyme từ vi
sinh vật chuyển gen sử dụng trong chế
biến thực phẩm đóng hộp
Phân lập các chủng Lactic acid
bacteria từ các sản phẩm thực phẩm
lên men truyền thống để sản xuất ra
bacteriocine và probiotic
Ứng dụng phương pháp PCR-DGGE
để truy xuất nguồn gốc của thực phẩm
nhờ hệ vi sinh vật trong thực phẩm
Ứng dụng men rượu thuần trong sản
xuất thực phẩm và thức uống lên men
Đa dạng sinh học và chức năng của hệ
vi sinh vật trong sản phẩm lên men
Nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vật
chịu nhiệt có lợi cho công nghệ lên
men
Vi sinh thực phẩm và An toàn thực
phẩm
Chế tạo và sử dụng màng sinh học có
khả năng kháng khuẩn trong bảo quản
trứng & sản phẩm trứng, thịt & sản
phẩm thịt
Sử dụng màng sinh học kết hợp công
nghệ enzyme trong cải thiện phẩm
chất và khả năng bảo quản các loại
quả nhiệt đới
Sản xuất một số loại enzyme vi sinh
vật có tiềm năng và sử dụng trong cải
thiện cấu trúc và cảm quan nông sản
trong quá trình bảo quản và chế biến
Xây dựng và hoàn thiện các quy trình
chế biến sản phẩm truyền thống của
đại phương theo hướng ứng dụng
công nghệ sinh học nhằm nâng cao an
toàn thực phẩm và kéo dài thời gian
bảo quản
Nghiên cứu, phát triển và sản xuất
giống vi sinh vật để ứng dụng trong
công nghệ thực phẩm và nông nghiệp
Nghiên cứu cải tiến và phát triển quy
trình công nghệ sản xuất sản phẩm lên
men chất lượng cao
Ứng dụng công nghệ sinh học trong
sản xuất thực phẩm chức năng từ đậu
nành.

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

PGS.TS. Hà Thanh Toàn

01

TS. Lê Nguyễn Đoan Duy

01

TS. Lê Nguyễn Đoan Duy

01

PGS.TS. Ngô Thị Phương
Dung
PGS.TS. Ngô Thị Phương
Dung
PGS.TS. Ngô Thị Phương
Dung

01

PGS.TS. Ngô Thị Phương
Dung
PGS.TS. Nguyễn Văn Mười

01

PGS.TS. Nguyễn Văn Mười

01

PGS.TS. Nguyễn Văn Mười

01

PGS.TS. Nguyễn Văn Mười

01

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành

01

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành

01

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành

01

01
01

01
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Chuyên ngành
đào tạo

Công nghệ
sinh học

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Ứng dụng công nghệ sinh học trong PGS.TS. Nguyễn Văn Thành
sản xuất nước tương lên men chất
lượng cao
Ứng dụng enzyme trong chế biến và PGS.TS. Lý Nguyễn Bình
bảo quản nông sản thực phẩm
Ứng dụng công nghệ sinh học trong PGS.TS. Lý Nguyễn Bình
chế biến và bảo quản các sản phẩm
rau, quả
Nghiên cứu động học các quá trình PGS.TS. Lý Nguyễn Bình
sinh học trong chế biến và bảo quản
nông sản, thực phẩm
Biến đổi sinh hóa của cá lóc nuôi sau PGS. TS. Nguyễn Văn Mười
khi giết mổ và định hướng chế biến
sản phẩm có hoạt độ của nước thấp
Liên kết sản xuất cồn sinh học với TS. Nghiêm Phú Nhuận
sản xuất diesel sinh học qua sự sử
dụng khí CO2
Food and beverage fermentations
Prof. Yong Deng Hang
Production of application of enzymes Prof. Yong Deng Hang
in food processing
Food fermentation
Assoc. Prof. Robertus Nout
Cereal sciences and technology
Assoc. Prof. Robertus Nout
Bacterial
respiratory
chains, Prof. Kazunobu Matsushita
quinoprotein dehydrogenases and
bacterial cytochrome oxidases
Physiology and biochemistry of acetic Prof. Kazunobu Matsushita
acid bacteria
Development of high temperature Prof. Kazunobu Matsushita
fermentation with thermotolerant
acetic acid bacteria
Molecular strategy for survival in Prof. Mamoru Yamada
bacteria
High-temperature
ethanol Prof. Mamoru Yamada
fermentation
Structure and function of membrane Prof. Mamoru Yamada
proteins
Ethanol fermentation technology from Assoc. Prof. Pornthap
biomass
Thanonkeo
Food biotechnology
Prof. Graham Fleet
CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Vi sinh vật xử lý môi trường ô nhiễm GS.TS. Cao Ngọc Điệp
(nhất là môi trường NƯỚC)
Phân hủy sinh học dioxins
TS. Dương Minh Viễn
Giảm thiểu ô nhiễm thuốc bảo vệ thực TS. Dương Minh Viễn
vật ở ĐBSCL
Ứng dụng những kỹ thuật di truyền TS. Dương Thúy Yên
trong các nghiên cứu về di truyền sinh
thái, đánh giá và bảo tồn sự đa dạng di
truyền của quẩn thể thủy sinh vật

Số lượng NCS
có thể nhận

01

01
01

01

01

01

01
01
01
01
01

01
01

01
01
01
01
02
01
01
02
01
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Chuyên ngành
đào tạo

Công nghệ
sinh học

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Tác động của biến đổi khí hậu lên các
hệ sinh thái vùng ven biển ĐBSCL
Chất lượng nước ở vùng nước lợ
ĐBSCL
Cố định đạm sinh học ở cây họ đậu và
cây không thuộc họ đậu. Vi sinh vật
xử lý ô nhiểm môi trường
Vi sinh vật kháng dung môi, phân hủy
dung môi
Chọn lọc vi tảo phục vụ cho năng
lượng sinh học (biodiesel) dược phẩm
và xử lý ô nhiểm môi trường
Tính bền di truyền của các vi sinh vật
hoặc thực vật khi thích ứng với sự
biến đổi khí hậu
Đa dạng di truyền giun đất ở vùng
Đông Nam Bộ
Đa dạng di truyền cây rừng có nguy
cơ tuyệt chủng ở Cà Mau - Phú Quốc
CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC
Dược tính cây nghệ đen Đồng Văn

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

01

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

01

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

01

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

01

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

01

PGS.TS. Trần Nhân Dũng

01

PGS. TS. Trần Nhân Dũng ,
TS. Nguyễn Thanh Tùng
PGS. TS. Trần Nhân Dũng

01

TS.BS. Dương Xuân Chữ
PGS.TS. Trần Nhân Dũng
Dược tính cây sa kê trên Candida TS.BS. Dương Xuân Chữ
albicans
PGS.TS. Trần Nhân Dũng
Phát triển Biochips chẩn đoán & PGS.TS. Đỗ Văn Xê
phòng trị bệnh di truyền con người TS.BS. Trần Đỗ Hùng
(thiểu năng trí tuệ, tim bẩm sinh)
Sàng lọc các cây thuốc có khả năng TS. Đái Thị Xuân Trang
chống oxy hóa
Sàng lọc các cây thuốc có khả năng TS. Đái Thị Xuân Trang
điều trị tiểu đường
Vi khuẩn lao và sự kháng thuốc kháng TS.BS. Trần Đỗ Hùng
sinh
Vi sinh vật gây bệnh tiêu chảy và TS.BS. Trần Đỗ Hùng
vaccine kháng khuẩn
Analysis of primary structure of Assoc.Prof. Kaeko Kamei
protein
Analysis of biomolecule function
Assoc.Prof. Kaeko Kamei
Nghiên cứu tình hình đột biến mất PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên
đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể Y ở bệnh PGS.TS. Trần Nhân Dũng
nhân nam vô sinh tại Bệnh viện Phụ
sản thành phố Cần Thơ
Nghiên cứu siêu kháng nguyên của tụ PGS.TS. BS. Trần Đỗ Hùng
cầu vàng (Staphylococcus aureus) tại
một số bệnh viện của Đồng bẳng sông
Cửu Long
Nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm PGS.TS. BS. Trần Đỗ Hùng
Elisa phát hiện nọc độc rắn cho việc
chẩn đoán và điều trị trong lâm sàn tại

Số lượng NCS
có thể nhận

01

01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

01

01
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Chuyên ngành
đào tạo

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên
cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, học hàm người
có thể hướng dẫn

Số lượng NCS
có thể nhận

khu vực Đồng bẳng sông Cửu Long

21

