
Danh sách nhiệm vụKH&CN đang tiến hành (được phê duyệt mới) 

 trong năm 2020 

STT Tên nhiệm vụ 
Đợn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1.  

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 

T4/2020-

T7/2020 

2.  

Đề tài: Nghiên cứu nội dung và giải pháp thực 

hiện cải cách hành chính, xây dựng chính 

quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Nội vụ tỉnh 

Thái Nguyên 

09/2020-

09/2021 

3.  

Đề tài: Đánh giá tác động của cải cách hành 

chính đến sự phát triển kinh tế và xã hội thông 

qua hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư tại tỉnh 

Thái Nguyên 

Đại học Thái 

Nguyên 

10/2020/1

0/2021 

4.  

Đề tài: Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng 

trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghệ 4.0 

Trường đại học 

Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh - 

ĐHTN 

10/2020-

10/2021 

5.  

Đề tài: Nghiên cứu bào chế và đánh giá độc 

tính tác dụng của viên nén An thần – TN trên 

động vật thực nghiệm 

Bệnh viện Y học 

cổ truyền 

10/2020-

10-2021 

6.  

Dự án: Ứng dụng kỹ thuật tán sỏi qua da 

đường hầm nhỏ điều trị sỏi thận tại Bệnh viện 

Trung ương Thái Nguyên 

Bệnh viện Trung 

ương Thái 

Nguyên 

11/2020-

11/2022 

7.  

Đề tài: Đánh giá khả năng thích ứng, xây dựng 

mô hình trình diễn cây sacha inchi (Plukenetia 

Volubilis L.) tại tỉnh Thái Nguyên. 

Học viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

11/2020-

11-2022 

8.  

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo bộ KIT Multiplex 

Realtime PCR phát hiện một số vi khuẩn 

thường gặp gây nhiễm khuẩn bệnh ở các bệnh 

viện tại Thái Nguyên 

Bệnh viện Trung 

ương Thái 

Nguyên 

11/2020-

11/2022 



9.  

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất quy trình sàng lọc 

tiền sản giật ở quý I trên nhóm thai phụ có yếu 

tố nguy cơ cao và dự phòng điều trị tại Thái 

Nguyên 

Bệnh viện Trung 

ương Thái 

Nguyên 

11/2020-

11/2022 

10.  
Dự án: Ứng dụng công nghệ nuôi cá tầm 

Xiberi khai thác trứng thương phẩm tại tỉnh 

Thái Nguyên 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển Công nghệ 

Thái Nguyên 

11/2020-

11-2023 

11.  
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất, chế biến đồ uống giải khát lên 

men từ chè Thái Nguyên – Trà Kombucha 

Công ty Cổ 

phần tập đoàn 

Vgreen 

11/2020-

5/2021 

12.  

Dự án: Ứng dụng KH&CN gây trồng một số 

loài lan rừng có giá trị kinh tế cao và lưu giữ, 

chăm sóc các loài lan rừng đã thu thập tại tỉnh 

Thái Nguyên 

Công ty TNHH 

PTNN Vy Anh 

12/2020-

12/2023 

13.  
Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất một số 

sản phẩm điển hình từ chè xanh Thái Nguyên 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ SH 

Tiến Đạt 

12/2020-

12/2022 

14.  

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

xây dựng mô hình sản xuất một số giống hoa 

hồng Bungaria gắn với phát triển du lịch sinh 

thái theo hướng bền vững tại Thái Nguyên 

Trung tâm 

nghiên cứu và 

phát triển công 

nghệ Bắc Nhung 

12/2020-

6/2023 

15.  

Dự án: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất 

theo hướng hữu cơ của một số nông sản chủ 

lực (chè, rau, lúa, lợn, gà) trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Viện khoa học 

và Phát triển 

Nông lâm 

nghiệp 

12/2020-

12-2022 

16.  

Dự án: Ứng dụng công nghệ trong thiết kế và 

chế tác các sản phẩm ngọc trai theo chuỗi giá 

trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm liên kết 

phát triển bền vững nghề nuôi trai nước ngọt 

lấy ngọc tại Thái Nguyên 

Công ty TNHH 

phát triển Nông 

nghiệp Thảo 

Vân 

12/2020-

6/2023 

17.  

Dự án: Phát triển mở rộng ứng dụng công nghệ 

iMetos hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho các 

huyện Phú Bình, Võ Nhai, thị xã Phổ Yên và 

thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên 

Công ty cổ phần 

giải pháp thời 

tiết weatherplus 

12/2020-

6/2022 



18.  
Dự án: Ứng dụng KHCN phát triển mô hình 

cây dược liệu sâm Bố chính trên đất vườn rừng 

tại Thái Nguyên 

Công ty TNHH 

nông lâm nghiệp 

và môi trường 

Hưng Thịnh 

12/2020-

12/2023 

19.  
Dự án: Nghiên cứu phát triển mô hình Trải 

nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên 

Đại học Thái 

Nguyên 

12/2020-

12/2022 

20.  
Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng chuỗi giá 

trị các sản phẩm từ cá Lóc đầu nhím (Channa 

sp.) tại Thái Nguyên 

Trung tâm đào 

tạo, Nghiên cứu 

và Phát triển 

Thủy sản 

12/2020-

12/2022 

21.  

Đề tài: Nghiên cứu mức độ thoái hóa đất trồng 

chè, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khôi 

phục để sản xuất hiệu quả và bền vững cho cây 

chè tại tỉnh Thái Nguyên 

Viện thổ nhưỡng 

nông hóa 

12/2020-

12/2022 

22.  “Bảo tồn nguồn gen cây Mã Tiền Lông” 

Trường Đại học 

Nông lâm Thái 

Nguyên 

07/2020-

07/2022 

23.  

Bảo tồn nguồn gen Gà ri vàng của đồng bào 

Trại xã Tân Cương, TP Thái Nguyên 
Công ty TNHH 

Phát triển Nông 

nghiệp Thảo 

Vân 

07/2020-

07/2023 

24.  

Bảo tồn nguồn gen Gà nhiều cựa của đồng bào 

Dao Thị Trấn trị trấn Trại Cau 
Trường Đại học 

Nông lâm 

07/2020-

01/2023 

25.  

Bảo tồn nguồn gen cây dược liệu Lan Kim 

tuyến 
Viện nghiên cứu 

và Phát triển 

Lâm nghiệp 

07/2020-

01/2023 

 


