
STT Tên Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì

1

Xây dựng mô hình huấn luyện vận động

viên một số môn thể thao thành tích cao

tỉnh Thái Nguyên 

Sở Văn hoá TT&DL

2

Nhiệm vụ: Quản lý và phát triển nhãn hiệu

tập thể Chè La Bằng dùng cho sản phẩm

chè của tỉnh Thái Nguyên.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Thái 

Nguyên

3

Nghiên cứu phát triển giống và bảo tồn

nguồn gen giống cá chày mắt đỏ bằng

phương pháp sinh sản nhân tạo tại Thái

Nguyên

Đại học Nông lâm Thái 

Nguyên

4

Dự án :Ứng dụng công nghệ sản xuất giống 

cá rô phi đơn tính đực bằng hoóc môn 17 @ 

Methyltestosterone tại tỉnh Thái Nguyên

Đại Học Nông Lâm Thái 

Nguyên

5

đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất

lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm

2020”

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư 

pháp tỉnh Thái Nguyên

6

Đề tài: Thiết kế, chế tạo hệ thống tự động

cảnh báo, giám sát và chăm sóc sức khỏe từ

xa cho người cao tuổi về nhịp tim, nhiệt độ,

huyết áp

Trường Đại học CNTT và 

Truyền thông Thái Nguyên

7

Đánh giá thực trạng và giải pháp để nâng

cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về

Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sở Khoa học và Công nghệ 

Thái Nguyên

8

Đề tài: Bảo tồn văn hóa phi vật thể qua tổ

chức mô hình “Ngày hội văn hóa của dân

tộc Sán Dìu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch Thái Nguyên

9

Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý 

nhằm cải thiện sự hài lòng của người tham 

gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên

Ban tổ chức Tỉnh Thái 

Nguyên

10

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng hỗ trợ sinh 

sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 

tại Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên.

Bênh viện A Thái Nguyên

11

Đề tài: Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của

một số dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên qua

xây dựng mô hình và tổ chức hoạt động nhà

văn hóa cộng đồng

Trường Đại học Sư phạm
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12

Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quy

trình công nghệ tận thu quặng thiếc chứa

hàm lượng sắt cao

Trường Cao đẳng cơ khí 

luyện kim Thái Nguyên

13

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo thực

thi hoạt động tư vấn, phản biện và giám

định xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật tỉnh Thái 

Nguyên

14

Dự án: Ứng dụng công nghệ nuôi cá chiên

(Bagarius yarrelli (Sykes,1839)) trong lồng

trên mặt nước hồ lớn tại tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm giống thủy sản

15

Nhiệm vụ: “Tính toán đo lường năng suất 

và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015”.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Thái 

Nguyên

16

Dự án: Ứng dụng dòng chế phẩm bảo vệ

thực vật Anisaf SH và chế phẩm vi sinh xử

lý phế thải đồng ruộng Vixura trong sản

xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại Thái

Nguyên

Ban quản lý dự án phát triển 

Chè

17

Dự án: “Xây dựng mô hình thâm canh một

số giống bí ngồi nhập nội có năng suất, chất

lượng cao tại tỉnh Thái Nguyên

Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa

18

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả điều

trị kết hợp châm cứu và dùng thuốc nam tại

3 xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thái Nguyên

19

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát

triển cộng đồng phòng tránh ngộ độc nấm

rừng tại một số xã miền núi huyện Võ Nhai,

tỉnh Thái Nguyên”

Viện Kinh tế Y tế và các 

vấn đề xã hội (Đại học Thái 

Nguyên)

20

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng hội trứng

chuyển hoá, các yếu tố nguy cơ tim mạch ở

cán bộ diện Bảo vệ sức khoẻ tỉnh Thái

Nguyên và đề xuất một số biện pháp phát

hiện và điều trị dự phòng

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ cán bộ tỉnh

21

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật xạ phẫu bằng dao

Gamma quay trong điều trị U não tại Thái

Nguyên

Bệnh viện C tỉnh Thái 

Nguyên

22

Nhiệm vụ: Ứng dụng mã nguồn mở triển

khai phần mềm quản lý văn bản đi đến và

điều hành tại Thanh tra Tỉnh, Sở Giáo dục

và đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp tỉnh

Thái Nguyên

Sở Thông tin và Truyền 

thông Thái Nguyên



23

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản

lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh Thái

Nguyên

Ban Thi đua khen thưởng 

tỉnh

24

Dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất hoa lan

Hồ Điệp theo hướng hàng hóa tại tỉnh Thái

Nguyên”

Trung tâm ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ.

25

Dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ

sản xuất thức ăn viên cho cá tại tỉnh Thái

Nguyên

Trường Đại học Nông lâm 

Thái Nguyên

26

Dự án “Sưu tầm, số hóa, dịch thuật, lưu trữ

và phát huy giá trị các thư tịch cổ trên địa

bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Thư viện Khoa học Tổng 

hợp tỉnh Thái Nguyên.

27

Dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ và

xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm

giống lúa Gia lộc 105 năng suất, chất lượng

cao trên địa bàn tỉnh TN”.

Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển lúa thuần

28

Dự án: “Xây dựng mô hình thâm canh

giống đậu tương Đ8 ngắn ngày năng suất

cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

Viện cây Lương thực và cây 

Thực phẩm

29

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp sử dụng dất

trồng lúa có hiệu quả trên địa bàn huyện

Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm Môi trường tài 

nguyên miền núi- Trường 

Đại học Nông lâm Thái 

Nguyên

30
Đề tài “Phát triển bền vững kinh tế tỉnh

Thái Nguyên đến năm 2020”.

Trường Đại học Kinh tế và 

QTKD Thái Nguyên.

31

Dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông

tin phục vụ công tác quản lý điều hành

chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh

Thái Nguyên”.

Văn phòng Điều phối 

chương trình Xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Thái 

Nguyên

32

Đề tài “Lịch sử hoạt động thanh niên xung

phong tỉnh Thái Nguyên , giai đoạn 1951-

2015”.

Ban chấp hành Tỉnh đoàn 

Thái Nguyên.

33

Đề tài: “Nghiên cứu tình trạng loãng xương

và nguy cơ gãy xương ở các bệnh nhân đái

tháo đường typ 2 tại Thái Nguyên".

Trường Đại học Y – Dược 

Thái Nguyên

34

Đề tài: Đánh giá kết quả cắt ruột thừa viêm

bằng phẫu thuật nội soi với 2 Trocar tại

bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái

Nguyên.

Bệnh viện Trường Đại học 

Y-Dược Thái Nguyên

35

Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử

Ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (1945-

2015)

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên



36

Dự án " Xây dựng mô hình ứng dụng trồng

Bưởi Diễn an toàn theo hướng VietGap trên

địa bàn Thái Nguyên

Trung tâm Khuyến nông 

Thái Nguyên

37

Dự án: Xây dựng mô hình cải tạo nương

chè giống Trung du theo hướng nâng cao

năng suất, chất lượng, bền vững tại vùng

chè Tân Cương thành phố Thái Nguyên.

Trạm Khuyến nông thành 

phố Thái Nguyên

38

Dự án: Thiết kế và sản xuất hệ thống mẫu

mã bao bì phù hợp với sản phẩm chè Thái

Nguyên

Công ty cổ phần An An

39

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao

hiệu quả công tác khám chữa bệnh của hệ

thống y tế ngoài công lập tại tỉnh Thái

Nguyên

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

40

Đề tài “Một số giải pháp nhằm khai thác có 

hiệu quả các trang thiết bị trong hoạt động 

kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Thái 

Nguyên

41
Đề tài: Thiết kế thử nghiệm hệ thống tưới

nước tự động chăm sóc cây chè.

Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp - ĐHTN

42
Dự án: Xây dựng mô hình trồng một số loại

cây dược liệu tại tỉnh Thái Nguyên. 

Trường Đại học Nông lâm 

Thái Nguyên

43

Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng phân

viên nén N-K dúi sâu trong thâm canh lúa

kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng,

hàng hẹp tại thành phố Thái Nguyên.

Trạm Khuyến nông thành 

phố Thái Nguyên

44

Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong

công tác phòng chống thiên tai của Chi cục

Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Thái

Nguyên

Chi cục Phòng chống lụt 

bão tỉnh Thái Nguyên

45

Đề tài: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng và đề 

xuất giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài FDI bền vững tại tỉnh Thái 

Nguyên đến năm 2020

 Đại học Thái Nguyên

45


