
DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN  

NGHIỆM THU NĂM 2020 

 

TT Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ KHCN Đơn vị thực hiện 

1 

Đề tài “Thực trạng và giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu 

một số bệnh ký sinh trùng đường ruột và bệnh ngoài da ở 

một số xã miền núi tại tỉnh Thái Nguyên” 

Trường Đại học Y 

Dược - ĐHTN 

2 

Dự án “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 - ĐHTN 

3 

Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhân 

giống, trồng và chế biến cây Trà hoa vàng (Camellia 

chrysantha) tại tỉnh Thái Nguyên” 

Công ty TNHH Xây 

dựng và Phát triển 

Nông nghiệp xanh 

Thái Nguyên 

4 
Đề tài “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 

5 
Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên và 

vai trò của Samsung” 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Thái Nguyên 

6 
Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi 

giá trị các sản phẩm từ cây măng tây tại tỉnh Thái Nguyên” 

Công ty TNHH Phát 

triển Nông nghiệp 

Vy Anh 

7 

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất 

giống và nuôi thương phẩm cá Chiên (Bagarius rutilus) và 

cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus) trong lồng trên hồ 

chứa tại Thái Nguyên” 

Công ty TNHH Phát 

triển Nông nghiệp 

Thảo Vân 

8 
Dự án “Dự án sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công 

nghệ tuyển quặng thiếc chứa hàm lượng sắt cao” 

Công ty TNHH Một 

thành viên Mỏ và 

Luyện kim Thái 

Nguyên 

9 
Đề tài “Nghiên cứu tạo keo dán Fibrin tự thân ứng dụng 

trong phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc” 

Bệnh viện Mắt Thái 

Nguyên 

10 
Đề tài “Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025” 

Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Tài chính 

Thái Nguyên 

11 
Nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát 

hiện SARS-CoV-2 virus bằng kỹ thuật Realtime PCR” 
Đại học Thái Nguyên 



12 

Nhiệm vụ “Đo lường năng suất, năng suất các yếu tố tổng 

hợp (TFP), năng suất ngành kinh tế giai đoạn 2018-2019 

của tỉnh Thái Nguyên” 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 

Thái Nguyên 

13 
Nhiệm vụ “Bảo tồn nguồn gen cá Nheo (Silurus 

meridionalis, Chen, 1977) tại tỉnh Thái Nguyên” 

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển Nông 

nghiệp Đông Bắc 

14 
Nhiệm vụ “Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát 

triển du lịch tỉnh Thái Nguyên” 
Đại học Thái Nguyên 

15 Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát 

triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên” 

Đại học Thái Nguyên 

16 Đề tài “Nâng cao hiệu 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 

17 Dự án “Bảo tồn và phát triển giống chè giống trung du 

nhằm giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho 

sản phẩm chè của Thái Nguyên” 

Trung tâm Phát triển 

Khoa học và Công 

nghệ 

 

18 

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản 

xuất rau an toàn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” 

Trang trại sản xuất 

nông nghiệp sạch 

Thái Nguyên – Chi 

nhánh doanh nghiệp 

tư nhân Cao Bắc 

 

19 

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô 

hình phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn 

nuôi Gà đồi Phú Bình theo hướng an toàn sinh học tại 

huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên” 

Trung tâm Khuyến 

nông – Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Thái 

Nguyên 

20 Đề tài “Luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 

Trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh 

doanh – Đại học Thái 

Nguyên 

 

  



DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KH&CN  

ĐÃ NGHIỆM THU VÀ ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NĂM 2020 

TT Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ KHCN Đơn vị thực hiện 

1.  

Đề tài: 

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 

2.  

Đề tài: 

Ứng dụng công nghệ iMetos hỗ trợ sản xuất Nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Công ty Cổ phẩn Giải 

pháp Thời tiết 

WeatherPlus. 

3.  

Đề tài: 

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt theo hướng sản 

xuất hàng hóa nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Công ty Cổ phần Nam 

Việt  

4.  

Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhân 

giống, trồng và chế biến cây Trà hoa vàng (Camellia 

chrysantha) tại tỉnh Thái Nguyên” 

Công ty TNHH Xây 

dựng và Phát triển Nông 

nghiệp xanh Thái 

Nguyên 

5.  
Đề tài “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 

6.  
Dự án “Dự án sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công 

nghệ tuyển quặng thiếc chứa hàm lượng sắt cao” 

Công ty TNHH Một 

thành viên Mỏ và Luyện 

kim Thái Nguyên 

7.  
Đề tài “Nghiên cứu tạo keo dán Fibrin tự thân ứng dụng 

trong phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc” 

Bệnh viện Mắt Thái 

Nguyên 

8.  
Đề tài “Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025” 

Trường Cao đẳng Kinh tế 

- Tài chính Thái Nguyên 

9.  
Nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát 

hiện SARS-CoV-2 virus bằng kỹ thuật Realtime PCR” 
Đại học Thái Nguyên 

10.  Dự án “Bảo tồn và phát triển giống chè giống trung du 

nhằm giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho 

sản phẩm chè của Thái Nguyên” 

Trung tâm Phát triển 

Khoa học và Công nghệ 

11.  Đề tài “Luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 

Trường Đại học Kinh tế 

và Quản trị kinh doanh 

– Đại học Thái Nguyên 

 


