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ST

T 
Tên đề tài Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin 

làm cơ sở đánh giá tác động của 

khoa học và công nghệ đến sự phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái 

Nguyên. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ Thái Nguyên 

7/2018 - 

04/2019 

2 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

mài bằng đá mài trên máy phay 

CNC để mài bề mặt định hình. 

Doanh nghiệp tư nhân 

cơ khí chính xác Thái 

Hà 

6/2018 - 

6/2019 

3 

Nghiên cứu tạo keo dán Fibrin tự 

thân ứng dụng trong phẫu thuật cắt 

mộng ghép kết mạc 

Bệnh viện mắt Thái 

Nguyên 

06/2018 - 

06/2020    

4 

Ứng dụng công nghệ iMetos hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên 

Công ty Cổ phần Giải 

pháp thời tiết và nông 

nghiệp AgriMedia 

05/ 2018 - 

11/ 2019 

5 

Sản xuất thử nghiệm thực phẩm 

chức năng curminol-k từ chè xanh 

và nghệ vàng để phòng, hỗ trợ điều 

trị ung thư 

Trường Đại học Y 

Dược Thái Nguyên 

05/2018 - 

05/2020 

6 

Nghiên cứu, biên soạn lịch sử ngành 

giáo dục và đào tạo tỉnh Thái 

Nguyên, giai đoạn 1945 - 2015 

Sở giáo dục và đào tạo 

Thái Nguyên 

05/2018 - 

11/2019 

7 

Dự án sản xuất thử nghiệm và hoàn 

thiện công nghệ tuyển quặng thiếc 

chứa hàm lượng sắt cao 

Công ty TNHH MTV 

Mỏ và Luyện kim Thái 

Nguyên 

07/2018 - 

07/2020 

8 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

may không đường chỉ trên sản phẩm 

áo sơ mi tại công ty may cổ phẩn 

Đầu tư và Thương mại TNG 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Thương mại TNG 

1/2019 -  

9/2019 

9 

Nâng cao năng lực, hiệu quả công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt 

động quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

Văn Phòng Tỉnh ủy 

Thái Nguyên 

11/2018 - 

11/2019 

 


