
 DANH SÁCH ĐỀ TÀI DỰ ÁN ĐANG TIẾN HÀNH NĂM 2017 
 

STT 
Tên đề tài Đơn vị chủ trì 

Thời gian thực 

hiện 

1 Ứng dụng KH&CN  trong nhân 

giống, trồng và chế biến  cây Trà 

hoa vàng ( Camellia chrysantha) 

tại tỉnh Thái Nguyên 

Công ty TNHH Xây dụng 

và Phát triển Nông nghiệp 

xanh 

4/2017-4/2020 

2 Thu thập, lưu giữ, định danh một 

số loài lan rừng phục vụ công tác 

bảo tồn nguồn gen và xây dựng 

bảo tàng về các loài lan rừng trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Công ty TNHH Phát triển 

Nông nghiệp VY Anh 

03/2017  - 

3/2020 

3 Dự án bảo tồn và phát triển giống 

chè trung du nhằm giữ gìn và phát 

triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương 

cho sản phẩm chè Thái Nguyên 

Trung tâm Ứng Dụng và 

Chuyển giao công nghệ 

9/2017 – 9/2020 

4 Đánh giá tác dụng của Tỏi đen kết 

hợp bài thuốc Bán hạ bạch truật 

thiên ma thang trong điều trị rối 

loạn lipid máu tại tỉnh Thái 

Nguyên 

Bệnh viện y học cổ truyền 3/2017-3/2019 

5 Ứng dụng kỹ thuật ghép thận từ 

người cho sống tại tỉnh Thái 

Nguyên  

Bệnh viện đa khoa Trung 

ương Thái Nguyên 

3/2017-3/2019 

6 

Giải pháp giảm nghèo bền vững 

cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 

Thái Nguyên 

Viện khoa học Môi 

trường và xã hội –Liên 

hiệp các hội KH&KT Việt 

nam 

4/2017-10-2018 

7 Sưu tầm, tư liệu hóa hệ thống văn 

bia Hán nôm trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên nhằm bảo tồn và 

phát huy giá trị hệ thóng di tích 

của tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

4/2017-4/2019 

8 Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi thương phẩm vịt 

trời (Anas Supercillosa) tại Thái 

Nguyên”.  

Công ty TNHH phát triển 

nông nghiệp Thảo Vân 

4/2017-4/2018 



9 Nghiên cứu giải pháp phát triển 

một số sản phẩm hàng hóa tập 

trung phục vụ phát triển cánh 

đồng mẫu lớn tại tỉnh Thái 

Nguyên 

Văn phòng UBND tỉnh 

Thái Nguyên 

4/2017-42018 

10 Xây dựng một số giải pháp nhằm 

giảm thiểu tỉ lệ loãng xương, thiểu 

cơ, béo phì ở phụ nữ mãn kinh và 

nam giới tuổi từ 50 trở lên ở tỉnh 

Thái Nguyên 

Sở y tế Tỉnh TN 3/2017-3/2019 

11 Ứng dụng phương pháp đốt nhiệt 

sóng cao tần, sử dụng kim điện 

cực Cool - tip điều trị ung thư 

biểu mô tế bào gan tại tỉnh Thái 

Nguyên 

Trường đại học y dược – 

ĐHTN 

5/2017-8/2019 

12 Đặc điểm dịch tễ học tiền đái tháo 

đường ở đối tượng trên 40 tuổi tại 

Thành phố Thái Nguyên và xây 

dựng giải pháp quản lý, dự phòng 

tại tuyến cơ sở 

Bệnh viện đa khoa trung 

ương Thái Nguyên 

3/2017-3/2019 

13 Đánh giá đáp ứng miễn dịch sau 

tiêm phòng vác xin viêm gan B ở 

trẻ có mẹ mang HBsAg tại huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” 

Trường cao đẳng y Thái 

Nguyên 

4/2017-4/2018 

14 Ứng dụng phương pháp gia công 

tia lửa điện trong quy trình chế tạo 

chày dập thuốc viên định hình 

Trường Đại học kỹ thuật 

công nghiệp Thái Nguyên 

4/2017-7/2018 

15 

Thiết kế và chế tạo hệ thống cấp 

tro bay cho các nhà máy xi măng.  

Trường Đại học kỹ thuật 

công nghiệp Thái Nguyên 

4/2017-4/2018 

16 Ứng dụng công nghệ điện toán 

đám mây quản lý trực tuyến hoạt 

động du lịch tỉnh Thái Nguyên 

Đại học Thái Nguyên 4/2017-10/2018 

17 Ứng dụng công nghệ xây dựng 

mô hình nuôi trai nước ngọt lấy 

ngọc tại Thái Nguyên 

Công ty TNHH phát triển 

nông nghiệp Thảo Vân 

4/42017-

10/2018 

18 Xây dựng kỹ thuật quy trình thâm 

canh bưởi da xanh tại Thái 

Nguyên 

Trường Đại học Nông 

lâm 

8/2017- 8/2018 



19 Nghiên cứu biện pháp quản lý 

dinh dưỡng phù hợp nhằm phát 

triển bền vững và hiệu quả sản 

xuất rau tại Thái Nguyên 

Viện Thổ Nhưỡng Nông 

hóa 

8/2017-8/2019 

20 Thực trạng và giải pháp can thiệp 

nhằm giảm thiểu một số bệnh ký 

sinh trùng đường ruột và ngoài da 

ở người dân tộc Tày tại Thái 

Nguyên 

Trường đại học y dược – 

ĐHTN 

8/2017-2/2019 

21 Nghiên cứu nồng độ một số 

cytokine huyết thanh ở bệnh nhân 

viêm loét đại trực tràng chảy máu 

Trường cao đẳng y tế 

Thái Nguyên 

8/2017-8/2019 

 

 

22 Nghiên cứu một số chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất kinh doanh 

cho các hộ nông dân tỉnh Thái 

Nguyên 

Trường Đại học kinh tế và 

quản trị kinh doanh 

8/2017-8/2018 

23 Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của các 

nhà máy nhiệt điện trong xây 

dựng cơ sở hạ tầng giao thông 

phục vụ phát triển bền vững và 

bảo vệ môi trường tỉnh Thái 

Nguyên 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ 

- ĐỊA CHẤT 

 

08/2017 - 

02/2019 

24 Nghiên cứu công nghệ sản xuất 

thiếc hàn không chì mác SAC305 

sử dụng trong lĩnh vực điện – điện 

tử 

Công ty TNHH MTV Mỏ 

& Luyện kim Thái 

Nguyên 

8/2017 – 

10/2018 

25 

Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử 

Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái 

Nguyên (1947-2017) 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Thái Nguyên 

12/2017-

12/2019 

26 Xây dựng mô hình sản xuất thử 

nghiệm giống khoai tây Acrice 

của Hà Lan tại địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

Công ty cổ phần Nam 

Việt 

11/2017-

11/2018 

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 


