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8 
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Xây dựng mô hình phát triển làng 
nghề kết hợp du lịch 

2010-
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trường 
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cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa ở Đồng Tháp 

2012 Đề tài cấp tỉnh 
Thành viên 
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14 
Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị 
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Tháp 
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và vừa ở Đồng Tháp 
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2013 Đề tài cấp tỉnh 

Thành viên 
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TT Tên đề tài nghiên cứu  
Năm 
hoàn 
thành 

Đề tài cấp (NN, 
Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 
tham gia 
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học trường Đại 
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 4



TT Tên công trình Năm 
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2010 Tạp chí khoa 
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10 - An efficiency analysis of fishery and rice 
processing firms in the Mekong Delta: a non-
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2010 CAS 
Discussion 
paper - 
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2011 Springer 
Science 
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2012 Tạp chí khoa 
học trường Đại 
học Cần Thơ  
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của trường Đại học Cần Thơ                             Cần Thơ, ngày24 tháng12 năm 2012    
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