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1. Nghiên cứu cải 

tiến qui trình 

công nghệ để tận 

thu quặng thiếc 

chứa hàm lượng 

sắt cao 

Trường Cao 

đẳng cơ khí 

luyện kim 

 

Nguyễn 

Ngọc 

Tiến                          

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Cải tiến qui trình công nghệ gia 

công để chế biến quặng thiếc chứa 

hàm lượng sắt cao trở thành nguyên 

liệu đạt yêu cầu cho công nghiệp sản 

xuất thiếc kim loại và ứng dụng sản 

xuất thành công 2 tấn sản phẩm đạt 

yêu cầu. 

- Nâng cao giá trị kinh tế cho sản 

phẩm quặng thiếc sau gia công chế 

biến lên khoáng. 

- Hướng đến tận thu khoáng sản có 

ích bao gồm quặng đuôi chứa thiếc, 

quặng sắt. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Đánh giá được tình hình nghiên 

cứu và chế biến quặng thiếc trong và 

ngoài nước. 

Khoa 

học kỹ 

thuật và 

công 

nghệ 

- Phương pháp 

nghiên cứu tài 

liệu 

- Phương pháp 

thực nghiệm 

khoa học 

- Phương pháp 

lấy ý kiến 

chuyên gia 

- Qui trình công 

nghệ xử lý tách sắt 

cho quặng thiếc có 

hàm lượng sắt cao 

qui mô phòng thí 

nghiệm và sản xuất 

thực nghiệm 

- 2 tấn sản phẩm 

quặng thiếc sau khi 

tách sắt đạt yêu cầu 

kỹ thuật 

- Báo cáo tổng kết 

đề tài 

từ  

01/2015  

đến  

6/2016 



- Thực nghiệm khoa học 

- Thực nghiệm sản xuất 

- Phân tích kinh tế 

2. Xây dựng trang 

thông tin điện tử 

việc làm tại các 

khu công nghiệp 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Trung tâm 

Dạy nghề 

các KCN 

Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Tiến 

Dũng                          

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Phát triển thị trường lao động trên 

địa bàn trong các KCN của tỉnh. 

- Ứng dụng CNTT trong tuyển 

dụng lao động, giới thiệu, giải quyết 

nhu cầu tìm việc làm cho người lao 

động của tỉnh Thái Nguyên. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ 

(LAN). 

- Xây dựng trang thông tin điện tử 

việc làm. 

Khoa 

học kỹ 

thuật và 

công 

nghệ 

 - Trang thông tin 

điện tử việc làm 

- Báo cáo tổng kết 

dự án 

từ  

01/2015  

đến  

12/2015 

3. Thiết kế và sản 

xuất hệ thống 

mẫu bao bì phù 

hợp với sản xuất 

chè Thái Nguyên 

Công ty Cổ 

phần An An 

Nguyễn 

Trung 

Kiên                          

* Mục tiêu nghiên cứu:  

  - Thiết kế các loại mẫu mã bao bì 

phù hợp với sản phẩm chè Thái 

Nguyên. 

  - Sản xuất và sử dụng các loại 

mẫu mã bao bì này để thể hiện sự 

khác biệt và giá trị của một thương 

hiệu chè danh tiếng được nhiều 

người biết đến nhất, góp phần quan 

trọng nâng cao khả năng cạnh tranh 

của sản phẩm chè Thái Nguyên trên 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

 - Thiết kế được các 

loại mẫu mã bao bì 

mới, ấn tượng, 

năng động, sáng 

tạo, hiện đại và 

khác biệt cho sản 

phẩm chè Thái 

Nguyên; 

   - Xây dựng được 

03 mô hình sử 

dụng hiệu quả mẫu 

mã bao bì đã thiết 

kế để phát huy giá 

trị của sản phẩm 

từ tháng 

01/2015 

đến 

tháng 

06/2016 



thị trường. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:    

   - Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng 

thị trường chè Thái Nguyên và sử 

dụng các mẫu mã bao bì dùng cho 

sản phẩm chè Thái Nguyên; 

  - Nghiên cứu, thiết kế các loại 

mẫu mã bao bì phù hợp với sản 

phẩm chè Thái Nguyên. 

   - Xây dựng mô hình sử dụng các 

loại mẫu mã bao bì đã thiết kế để thể 

hiện hình ảnh của sản phẩm đã được 

trao Kỷ lục Châu Á; 

   - Tổ chức các hoạt động quảng 

bá cho các mẫu mã bao bì đã thiết kế 

cho sản phẩm chè Thái Nguyên; 

   - Tổ chức các hội thảo. 

thuộc TOP các đặc 

sản quà tặng có giá 

trị của Châu Á, góp 

phần quan trọng 

nâng cao năng lực 

cạnh tranh của sản 

phẩm chè Thái 

Nguyên trên thị 

trường. 

4. Xây dựng mô 

hình Sàn giao 

dịch Công nghệ 

và Thiết bị trực 

tuyến tỉnh Thái 

Nguyên 

Trung tâm 

Thông tin 

Công nghệ 

Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Hùng 

Khiêm                        

* Mục tiêu nghiên cứu: 

  - Giai đoạn 2015-2016: Xây dựng 

mô hình Chợ (Sàn giao dịch) công 

nghệ thiết bị ảo trên mạng; triển khai 

thử nghiệm một số hoạt động thiết 

yếu khác của Sàn giao dịch công 

nghệ; tư vấn về KH&CN, tra cứu, 

tìm kiếm, môi giới công nghệ, hướng 

dẫn giao dịch... 

Khoa 

học kỹ 

thuật và 

công 

nghệ 

 - Dự án xây dựng 

Sàn giao dịch công 

nghệ thiết bị Thái 

Nguyên được thực 

hiện sẽ tạo môi 

trường gắn kết 

nghiên cứu 

KH&CN với sản 

xuất kinh doanh, hỗ 

trợ việc đổi mới 

công nghệ, nâng 

từ tháng 

01/2015 

đến 

tháng 

01/2017 



 - Giai đoạn 2017-2020: Xây dựng 

và khai trương trưng bày, giới thiệu, 

chào bán các sản phẩm công nghệ, 

thiết bị thường xuyên, nơi gặp gỡ, 

tiếp xúc, trao đổi, đàm phán giữa 

người chào bán và tìm kiếm công 

nghệ và thiết bị, nơi phát sinh các 

giao dịch mua bán, ký kết hợp đồng 

chuyển giao công nghệ; Thử nghiệm 

mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế hỗ 

trợ các đơn vị tham gia Sàn GDCN, 

góp phần thúc đẩy việc tạo lập và 

phát triển thị trường KH&CN của 

tỉnh Thái Nguyên.    

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Khảo sát nhu cầu cần mua, cần 

bán thiết bị công nghệ tại 20 doanh 

nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị nghiên 

cứu, phát triển KH&CN... tại thị 

trường tỉnh Thái Nguyên. Thu thập 

xử lý thông tin, bước đầu xây dựng 

CSDL về công nghệ, thiết bị chào 

bán, tìm mua. Xây dựng Sàn GDCN 

ảo (chợ CNTB trực tuyến trên 

mạng). 

cao năng lực cạnh 

tranh, tăng năng 

suất lao động và 

chất lượng sản 

phẩm của doanh 

nghiệp 

- Mô hình sàn giao 

dịch công nghệ 

thiết bị thành công 

và đi vào hoạt động 

sẽ góp phần tạo lập 

và phát triển thị 

trường KH&CN 

của tỉnh, tôn vinh 

và thúc đẩy năng 

lực KH&CN nội 

sinh, khắc phục 

đáng kể tình trạng 

thiếu thốn những 

thông tin cần thiết 

trong giao dịch 

hàng hóa công 

nghệ, xúc tiến 

thương mại hóa các 

sản phẩm nghiên 

cứu.  

5. Thiết kế, chế tạo 

hệ thống tự động 

Trường Đại 

học Công 

Phùng 

Trung 
* Mục tiêu nghiên cứu:  Khoa 

học Y, 

Nghiên cứu 

khảo sát từ các 

 từ tháng 

01/2015 



cảnh báo, giám 

sát và chăm sóc 

sức khỏe từ xa 

cho người cao 

tuổi về nhịp tim, 

nhiệt độ, huyết 

áp 

nghệ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Nghĩa                      - Thiết kế, chế tạo một hệ thống 

tự động giám sát GPS, thân nhiệt, 

nhịp tim, huyết áp hỗ trợ chăm sóc 

sức khỏe từ xa phù hợp với cả bệnh 

nhân NCT và bác sỹ người Việt để 

có thể triển khai thực tế tại Việt 

Nam. 

    - Để thực hiện mục tiêu đó, đề 

tài này thiết kế chế tạo một hệ thống 

thu thập thông số sức khỏe đơn giản, 

gọn nhẹ với các sensor cảm biến đo 

thân nhiệt, nhịp tim, huyết áp của 

NCT, cảm biến GPS xác định vị trí 

NCT và truyền thông số đo được một 

hệ thống nhúng.  

- Các thiết bị y tế được chế tạo tuân 

theo Pháp lệnh đo lường, Luật bảo vệ 

sức khỏe và Luật tiêu chuẩn hóa của 

nhà nước. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:    

  - Khảo sát vấn đề chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi. 

  - Nghiên cứu về cảm biến đo 

lường y sinh. 

  - Nghiên cứu và thiết kế, chế tạo 

modul cảm biến thân nhiệt. 

Dược   báo cáo điều 

tra; nghiên cứu 

thực nghiệm 

đến 

tháng 

06/2016 



  - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

modul cảm biến nhịp tim. 

 - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

modul cảm biến huyết áp. 

   - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

modul cảm biến GPS. 

   - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

các modul truyền thông từ các nút 

cảm biến tới bộ điều khiển trung tâm. 

  - Xây dựng phần mềm nhúng tại 

bộ điều khiển trung tâm để thu thập 

các thông số sức khỏe đo được và 

gửi dữ liệu thu thập được tới máy 

chủ web được đăng ký với hệ thống. 

 - Xây dựng phần mềm nhúng tại 

bộ điều khiển trung tâm để tự động 

cảnh báo bằng tin nhắn SMS tới số 

điện thoại được đăng ký trước với hệ 

thống khi có dấu hiệu bất thường ở 

các thông số sức khỏe đo được. 

 - Xây dựng phần mềm quản lý 

thông số y tế và giám sát từ xa dạng 

web. 

 - Xây dựng phần mềm quản lý vị 

trí NCT trên bản đồ qua giao diện 

web để giám sát vị trí NCT khi di 

chuyển ra khỏi nhà. 



- Phối hợp với hội NCT Thái 

Nguyên và BVĐD-PHCN Thái 

Nguyên, Sở Y tế Thái Nguyên để 

triển khai thử nghiệm tại BV ĐD-

PHCN Thái Nguyên. 

6. Hoàn thiện quy 

trình công nghệ 

và xây dựng mô 

hình sản xuất thử 

giống lúa Gia 

Lộc 105 năng 

suất chất lượng 

cao trên địa bàn 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Trung tâm 

nghiên cứu 

và phát triển 

lúa thuần 

Ngô 

Doãn Tài                

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Hoàn thiện quy trình canh tác và 

phát triển giống lúa mới Gia Lộc 105, 

ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng 

tốt, sạch sâu bệnh bổ sung vào cơ cấu 

giống của tỉnh Thái Nguyên trong các 

năm tới. 

- Sản phẩm thóc gạo của giống lúa 

Gia Lộc 105 góp phần đẩy mạnh xu 

hướng canh tác các giống lúa chất 

lượng, chống chịu sâu bệnh giúp 

người nông dân các vùng Dự án 

giảm được chi phí sản xuất, giảm 

thiểu tác động của các điều kiện 

ngoại cảnh đến đời sống cây lúa. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

  - Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với 

triển khai thực nghiệm để xây dựng 

quy trình kỹ thuật thâm canh giống 

lúa Gia Lộc 105 phù hợp với điều 

kiện của tỉnh TN. 

- Xây dựng mô hình sản xuất thử 

giống lúa năng suất, chất lượng cao 

Gia Lộc 105 trên địa bàn tỉnh TN. 

- Đào tạo, tập huấn  

- Hội nghị, hội thảo 

Khoa 

học 

Nông 

nghiệp 

 - Quy trình kỹ công 

nghệ 

- Mô hình sản xuất 

thử giống lúa mới 

Gia Lộc 105 

- Đào tạo, tập huấn 

- Báo cáo tổng kết 

dự án 

từ  

2/2015  

đến  

2/2017 



- Tuyên truyền, quảng bá kết quả mô 

hình 

7. 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 

Trần Thị 

Huế                 

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Xây dựng thành công mô hình 

trồng bí ngồi tại huyện Phú Bình và 

Thị xã Sông Công 

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật 

thâm canh giống bí ngồi phù hợp với 

điều kiện tỉnh Thái Nguyên. 

- Nhân rộng kết quả dự án ra nhiều 

địa phương trên địa bàn tỉnh TN 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Điều tra khảo sát và đánh giá hiện 

trạng sản xuất rau màu trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

- Hoàn thiện quy trình trồng và 

chăm sóc các giống bí ngồi mới phù 

hợp với địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm 

sóc các giống bí ngồi theo đúng qui 

trình áp dụng. 

- Xây dựng mô hình thâm canh 

giống bí ngồi tại tỉnh Thái Nguyên. 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo. 

- Xử lý số liệu. 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

 - Qui trình kỹ thuật 

trồng, chăm sóc 

- Tập huấn kỹ thuật 

- Mô hình sản xuất 

bí ngồi 

- Báo cáo kết quả 

triển khai dự án 

từ 

01/2015  

đến  

12/2016 

8. 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 

Ban quản lý 

dự án phát 

triển chè 

Nguyễn 

Đình 

Thông                     

* Mục tiêu nghiên cứu: Phát triển 

và chuyển giao quy trình kỹ thuật 

ứng dòng chế phẩm bảo vệ thực vật 

Anisaf SH, chế phẩm vi sinh xử lý 

phế thải đồng ruộng. 

Xây dựng giải pháp ứng dụng đồng 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

 - Quy trình sử dụng 

chế phẩm bảo vệ 

thực vật Anisaf Sh 

và chế phẩm vi 

sinh xử lý phế thải 

đồng ruộng Vixura 

- Mô hình sản xuất 

từ 

01/2015 

đến 

06/2015 



xuất chè theo 

tiêu chuẩn 

VietGAP tại 

Thái Nguyên 

bộ một số phân bón, thuốc BVTV 

sinh học 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính: Đánh giá, lựa chọn khoanh 

vùng triển khai dự án 

- Đào tạo tập huấn chuyển giao khoa 

học kỹ thuật quy trình ứng dụng 

dòng chế phẩm bảo vệ thực vật 

Anisaf SH 

- Xây dựng mô hình sản xuất chè 

ứng dụng dòng chế phẩm BVTV tại 

Thái Nguyên 

chè ứng dụng dòng 

chế phẩm BVTV 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

9. Ứng dụng công 

nghệ nuôi 

thương phẩm cá 

Chiên (Bagarius 

yarrelli (Sykes)) 

trong lồng trên 

mặt nước sông, 

hồ lớn tại tỉnh 

Thái Nguyên 

Trung tâm 

Thủy sản 

Thái 

Nguyên 

Vũ Đình 

Thịnh                                       

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Góp phần đa dạng hóa đối tượng 

nuôi, bảo tồn, tái tạo lại nguồn lợi 

đối tượng cá. 

- Phát triển nuôi các đối tượng thủy 

sản có giá trị kinh tế trên địa bàn tỉnh 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Điều tra, khảo sát lựa chọn địa 

điểm thự hiện dự án 

- Xây dựng mô hình cá Chiên thương 

phẩm 

- Hoàn thiện quy trình nuôi cá Chiên 

trong lồng phù hợp với điều kiện 

Thái Nguyên 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

 - Quy trình kỹ thuật 

nuôi cá chiên trong 

lồng 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ 

1/2015 

đến 

12/2016 



10. 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 

Lê Đức 

Minh                                      

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Ứng dụng một số biện pháp kỹ 

thuật quan trọng trong sản xuất hoa- 

- Xây dựng thành công mô hình phát 

triển hoa 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Triển khai quy trình kỹ thuật sản 

xuất hoa lan 

- Ứng dụng công nghệ nhân giống 

bằng nuôi cấy mô tế bào 

- Xây dựng 2 mô hình sản xuất hoa 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

 - Mô hình sản xuất 

hoa lan Hồ Điệp tại 

nông hộ và doanh 

nghiệp 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ 

3/2015 

đến 

2/2017 

11. Ứng dụng 

KHCN xây dựng 

mô hình trồng 

cây Chùm ngây 

(Moringa 

oleifera. Lam 

1785) có giá trị 

kinh tế cao tại 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Trường Đại 

học Nông 

lâm Thái 

Nguyên 

Vũ 

Trung 

Thành                                         

* Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá 

khả năng thích nghi, sinh tưởng, 

năng suất thu hoạch của cây Chùm 

ngây gây trồng tại Thái Nguyên. 

Trên cơ sở đó để phát triển loài cây 

mới có giá trị kinh tế cao góp phần 

xóa đói giảm nghèo tại Thái Nguyên. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính: Khảo sát lựa chọn địa điểm, 

trang trại, hộ gia đình tham gia xây 

dựng mô hình. Đào tạo tập huấn kỹ 

thuật và tình hình trồng cây Chùm 

ngây ở Thái Nguyên và các tỉnh phía 

Bắc Việt Nam. 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

 - Mô hình trồng 

Chùm ngây 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ 

01/2015 

đến 

12/2016 

12. Xây dựng mô hình Viện cây Lê Huy * Mục tiêu nghiên cứu:  Khoa   từ tháng 



thâm canh giống 

đậu tương Đ8 

ngắn ngày, năng 

suất cao trên địa 
bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

lương thực 

và cây thực 

phẩm 

Nghĩa                                  - Xây dựng thành công mô hình canh 

tác giống đậu tương Đ8 ngắn ngày, 

năng suất cao 2,2-2,5 tấn/ha (cao hơn 

các giống đang trồng tại địa phương 

từ 15-20%) nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh tế cho người nông dân Thái 

Nguyên. 

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm 

canh giống đậu tương Đ8 và chuyển 

giao cho tỉnh Thái Nguyên. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Điều tra, khảo sát chọn điểm xây 

dựng mô hình sản xuất thâm canh 

đậu tương Đ8 tại huyện Võ Nhai tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ 

thuật thâm canh giống đậu tương Đ8 

đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao. 

- Xây dựng mô hình sản xuất canh 

tác giống đậu tương Đ8 ngắn ngày 

nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

tỉnh Thái Nguyên (huyện Võ Nhai), 

đạt hiệu quả kinh tế cao. 

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các 

hộ nông dân tham gia mô hình 

học nông 

nghiệp 

01/2015 

đến 

tháng 

12/2016 

13. Xây dựng mô 

hình sử dụng 

đệm lót sinh học 

trong chăn nuôi 

Công ty Cổ 

phần phát 

triển Nguồn 

Xanh 

Trương 

Thủy 

Luân                         

* Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng 

thành công mô hình sử dụng đệm lót 

sinh học trong chăn nuôi lợn, gà 

nhằm xử lý hiệu quả chất thải chăn 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

  từ tháng 

01/2015 

đến 

tháng 



lợn, gà quy mô 

nông hộ trên địa 

bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường, 

ngăn ngừa hạn chế phát sinh dịch 

bệnh, góp phần đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Xây dựng thành công mô hình sử 

dụng đệm lót sinh học trong chăn 

nuôi gia súc, gia cầm nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường và sử dụng 

hiệu quả chất thải trong chăn nuôi.  

- Xây dựng bổ sung quy trình công 

nghệ đệm lót sinh học trong chăn 

nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với 

điều kiện Thái Nguyên như theo 

mùa, thời tiết. 

- Giới thiệu, tập huấn, hướng dẫn kỹ 

thuật cho người dân tại địa bàn dự án 

triển khai. 

- Xây dựng thương hiệu cho sản 

phẩm vật nuôi và liên kết tiêu thụ sản 

phẩm của địa phương. 

12/2015 

14. Xây dựng mô 

hình cải tạo 

nương chè giống 

Trung du theo 

hướng nâng cao 

săng suất, chất 

lượng, bền vững 

tại vùng chè Tân 

Cương thành 

Trạm 

Khuyến 

nông thành 

phố Thái 

Nguyên 

Mã Quốc 

Hùng 

* Mục tiêu nghiên cứu:  

+ Điều tra hiện trạng chè trung du tại 

vùng chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương. 

+ Xây dựng thành công mô hình cải 

tạo chè trung du năng suất thấp thành 

vườn chè trung du cho thu nhập cao 

để từ đó nhân rộng mô hình ra các 

vùng xung quanh và trên diện tích 

Khoa 

học 

Nông 

nghiệp 

  từ tháng 

02/2015 

đến 

tháng 

02/2017 



phố Thái 

Nguyên 

còn lại. Quy mô 6 ha, năng suất ước 

tính 120 – 130 tạ chè búp tươi/năm. 

+ Đào tạo, tập huấn chuyển giao các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho ít 

nhất 50 hộ nông dân về quy trình cải 

tạ giống chè trung du để mang lại 

hiệu quả kinh tế cao hơn cho người 

sản xuất. 

+ Tuyên truyền hiệu quả quảng bá về 

chất lượng chè Trung du tạo nên 

thương hiệu chè Tân Cương nhằm 

duy trì bảo tồn giống chè trung du. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính: Điều tra hiện trạng chè trung 

du tại vùng chỉ dẫn chè Tân Cương. 

Xây dựng thành công mô hình cải 

tạo chè trung du năng suất thấp thành 

vườn chè trung du cho thu nhập cao 

để từ đó nhân rộng mô hình ra các 

vùng xung quanh và trên diện tích 

còn lại. Quy mô 6 ha, năng suất ước 

tính đạt 120 – 130 tạ chè búp tươi/ 

năm. Đào tạo, tập huấn chuyển giao 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 

cho ít nhất 50 hộ nông dân về quy 

trình cải tạo giống chè trung du để 

mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 

cho người sản xuất. Tuyên truyền 

hiệu quả quảng bá về chất lượng chè 

Trung du tạo nên thương hiệu chè 

Tân Cương nhằm duy trì bảo tồn 

giống chè Trung du. 



 

15. Phát triển chăn 

nuôi gà đồi chất 

lượng cao, an 

toàn sinh học 

trên địa bàn 

huyện Phú Bình 

Trạm 

Khuyến 

nông huyện 

Phú Bình 

Bùi Thị 

Hợp 

* Mục tiêu nghiên cứu: Việc triển 

khai thực hiện dự án sẽ góp phần tích 

cực nâng cao nhận thức của người 

chăn nuôi các xã, thị trấn trên địa bàn 

về vai trò, tầm quan trọng của công 

tác giống và sử dụng chế phẩm sinh 

học trong chăn nuôi để bảo vệ môi 

trường, hạn chế dịch bệnh phát triển 

ngành chăn nuôi một cách bền vững, 

nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế góp 

phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, 

chính trị trong toàn huyện. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính: Tổ chức rà soát kiểm tra các 

hộ chăn nuôi gà tại các xã Tân 

Thành, Tân Kim, Tân Khánh, Bàn 

Đạt ...; Tập huấn kỹ thuật và chuyển 

giao công nghệ chăn nuôi gà cho địa 

phương; Xây dựng mô hình chăn 

nuôi gà thả vườn chất lượng cao và 

an toàn sinh học. 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

 

  từ tháng 

02/2015 

đến 

tháng 

02/2016 

16. 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 

Lê Vĩnh 

Phượng                                  

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để 

phục vụ việc phát triển kinh tế-văn 

hóa-xã hội của địa phương. 

- Góp phần nâng cao giá trị, danh 

tiếng của sản phẩm mang nhãn hiệu 

tập thể “Chè La Bằng” trên thị 

trường, đồng thời bảo đảm đời sống 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

  từ tháng 

05/2015 

đến 

tháng 

05/2016 



cho người sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè 

La Bằng” 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính: Nội dung được xây dựng và 

triển khai căn cứ vào mục tiêu của 

nhiệm vụ, các tiêu chí xây dựng và 

triển khai nhiệm vụ thuộc Chương 

trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, 

các quy định của Luật sở hữu trí tuệ, 

điều kiện thực tế của địa phương và 

nhu cầu của người dân sản xuất chè 

La Bằng. 

17. Xây dựng mô 

hình ứng dụng 

công nghệ sản 

xuất chế phẩm vi 

sinh xử lý chất 

thải chăn nuôi tại 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư và phát 

triển Nông 

nghiệp 

Đông Bắc 

Vũ Khắc 

Tùng                

* Mục tiêu nghiên cứu: Áp dụng 

công nghệ trong sản xuất men vi sinh 

xử lý chất thải trong sản xuất chăn 

nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường, giảm chi phí đầu vào, góp 

phần phát triển bền vững.  

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính: Đào tạo tập huấn, xây dựng 

mô hình sản xuất men vi sinh xử lý 

chất thải trong chăn nuôi. 

Khoa 

học nông 

nghiệp 

 - Quy trình sản 

xuất men vi sinh xử 

lý chất thải trong 

chăn nuôi, 20 tấn 

men vi sinh xử lý 

chất thải trong chăn 

nuôi. 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ 

01/2015 

đến 

12/2016 

18. Một số giải pháp 

nâng cao hiệu 

quả công tác 

chống buôn lậu, 

gian lận thương 

mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Chi cục 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng  

Thái 

Nguyên 

Lê Vĩnh 

Phượng 

* Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá 

thực trạng chất lượng  sản phẩm 

hàng hóa sản xuất, lưu thông trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên, tình trạng 

buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng đang diễn ra trên địa 

bàn Tỉnh, và đề xuất một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của công tác chống buôn lậu, gian 

Lĩnh vực 

khoa học 

xã hội và 

nhân văn 

-Phương pháp 

điều tra thu 

thập số liệu 

thông tin 

-Phương pháp 

kinh tế lượng 

-Phương pháp 

phân tích và xử 

-Báo cáo kết quả 

điều tra khảo sát về 

hoạt động chống 

buôn lậu, gian lận 

thương mại và 

hàng giả trên địa 

bàn tỉnh Thái 

Nguyên  

từ 

01/2015 

đến 

06/2016 



lận thương mại và hàng giả trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

*Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:  

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông 

tin, số liệu các tổ chức, cá nhân về 

công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên;  

-Tổng hợp và phân tích dữ liệu đã 

thu thập , tham khảo ý kiến các 

chuyên gia để xây dựng các chuyên 

đề về công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên theo từng lĩnh 

vực; 

-Tổ chức hội thảo với sự tham gia 

của đại diện các tổ chức, cá nhân có 

liên quan để trao đổi thảo luận thống 

nhất ý kiến định hướng nội dung áp 

dụng; 

lý số liệu -Kết quả nghiên 

cứu các chuyên đề 

nghiên cứu chuyên 

sâu theo từng lĩnh 

vực 

- Hồ sơ báo cáo kết 

quả thực hiện đề tài 

19. 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 

Nguyễn 

Thị Quế 

Loan 

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Nâng cao nhận thức về giá trị văn 

hóa của các dân tộc thiểu số ở tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Tăng cường hiệu quả của thiết chế 

văn hóa cơ sở, đặc biệt là hoạt động 

của nhà văn hóa cộng đồng. 

- Góp phần giữ gìn và phát huy giá 

trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở 

tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng 

Khoa 

học xã 

hội 

- Điền dã dân 

tộc học 

- Thống kê và 

phân tích 

- Phương pháp 

chuyên gia 

- Báo cáo các 

chuyên đề 

- Báo cáo tổng kết 

đề tài 

từ  

01/2015  

đến 

12/2016 



nông thôn mới. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Tổng quan tài liệu, cách tiếp cận, 

định hướng và phương pháp nghiên 

cứu 

- Tìm hiểu khái quát về các dân tộc 

Tày, Dao và Sán Dìu ở Thái Nguyên; 

về lịch sử và tình hình kinh tế - xã 

hội tại 4 làng/bản được nghiên cứu 

- Đặc điểm và giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc Tày, Dao, Sán Dìu 

- Thực trạng thiết chế văn hóa cơ sở 

và nhà văn hóa cộng đồng ở dân tộc 

Tày, Dao và Sán Dìu 

- Định hướng xây dựng và phát triển 

nhà văn hóa cộng đồng của dân tộc 

Tày, Dao, Sán Dìu 

- Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa 

của các dân tộc thiểu số ở TN qua 

xây dựng và tổ chức hoạt động nhà 

văn hóa cộng đồng. 

20. Lịch sử hoạt 

động thanh niên 

xung phong tỉnh 

Thái Nguyên 

(1950 – 2015) 

Ban chấp 

hành Tỉnh 

Đoàn Thái 

Nguyên 

 

Dương 

Văn Tiến                          
*Mục tiêu nghiên cứu: Phục vụ công 

tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử 

truyền thống; nâng cao nhận thức của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn 

thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, 

đặc biệt là đoàn viên, thanh thiếu nhi 

Khoa 

học nhân 

văn 

-Phương pháp 

điều tra, phân 

tích, chứng 

minh 

-Phương pháp 

logic 

-Phương pháp 

- 21 chuyên đề 

nghiên cứu 

- Bản thảo “Lịch sử 

hoạt động Thanh 

niên xung phong 

tỉnh TN (1950-

2015) 

từ  

01/2015  

đến  

12/2016 



và tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh 

về vị trí, vai trò quan trọng của lực 

lượng Thanh niên xung phong nói 

riêng; tiếp tục phát huy truyền thống, 

lịch sử hào hùng của các thế hệ thanh 

niên xung phong TN qua các giai 

đoạn lịch sử, thúc đẩy công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh… 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

Nghiên cứu theo Đề cương biên soạn 

Lịch sử lực lượng Thanh niên xung 

phong tỉnh Thái Nguyên (1950-

2015), gồm: Lời giới thiệu, 04 

chương, phần kết luận, phần phụ lục, 

phần tài liệu tham khảo với tổng số 

21 chuyên đề. 

lịch sử 

-Tọa đàm, trao 

đổi xác minh 

kết luận vấn 

đề, sự kiện 

-Tổng hợp 38 

chuyên đề 

thành bản thảo 

cuốn sách 

- Báo cáo tổng kết 

đề tài 

21. Tác động của đổi 

mới tư duy kinh 

tế tới phát triển 

kinh tế - xã hội 

tỉnh Thái 

Nguyên đến năm 

2020 

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Công 

nghiệp Thái 

Nguyên 

 

Dương 

Thị Nhẫn                         

* Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu 

về quá trình đổi mới tư duy kinh tế 

của Đảng, tìm hiểu quá trình đổi mới 

tư duy kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, 

sự tác động của nó đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 

trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 

2020, từ đó đề xuất những nhóm giải 

pháp nhằm tiến tới xây dựng tỉnh 

Thái Nguyên giàu mạnh xứng đáng 

với vai trò là vệ tinh của thủ đô Hà 

Nội. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

Khoa 

học xã 

hội 

- Phương pháp 

lịch sử kết hợp 

với phương 

pháp logic 

- Phương pháp 

phân tích – 

tổng hợp, hệ 

thống – cấu 

trúc, so sánh, 

thống kê, điều 

tra, dựa trên số 

liệu và những 

thông tin qua 

- Các chuyên đề 

nghiên cứu 

- Bài báo 

- Báo cáo tổng kết 

đề tài 

từ  

2/2015  

đến 

2/2016 



chính:  

- Phân tích khái quát về tư duy, đổi 

mới tư duy, đổi mới tư duy kinh tế, 

cơ sở của việc đổi mới tư duy kinh 

tế. 

- Làm rõ quá trình đổi mới tư duy 

kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên trong giai 

đoạn hiện nay. 

- Trên cơ sở đánh giá những tác 

động, đưa ra một số giải pháp nhằm 

phát huy tính tích cực của việc đổi 

mới tư duy kinh tế đồng thời cũng 

nêu ra một số biện pháp nhằm khắc 

phục những hạn chế để quá trình đổi 

mới đạt hiệu quả cao đến năm 2020. 

- Một số kiến nghị về phương hướng 

đổi mới tư duy kinh tế ở tỉnh Thái 

Nguyên với UBND tỉnh Thái 

Nguyên đến năm 2020. 

khảo sát thực 

tế. 

22. 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 

 

Đỗ Bình 

Nguyên                          
* Mục tiêu nghiên cứu:  

 - Xây dựng 01 bộ sưu tập số các sắc 

phong, thần tích, thần sắc, hương 

ước của tỉnh Thái Nguyên từ năm 

1945 trở về trước. Nhằm giới thiệu, 

quảng bá, phát huy giá trị tài liệu; 

giới thiệu về đất và người Thái 

Nguyên qua các thư tịch cổ điển. 

- Góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy 

các di sản tài liệu, thư tịch cổ trên địa 

Khoa 

học nhân 

văn 

 - CSDL, bộ sưu tập 

số các tài liệu thư 

tịch 

- Máy ảnh kỹ thuật 

số 

- Đào tạo nhân lực 

- Báo cáo tổng kết 

dự án 

từ  

01/2015  

đến  

6/2016 



bàn tỉnh. 

- Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chí Thái Nguyên dạng số và dạng 

văn bản giấy. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Tổ chức điều tra, khảo sát xác định 

các sắc phong, thần tích, thần sắc, 

hương ước cổ tại các huyện, thành, 

thị trong tỉnh. 

- Sao chụp lại. 

- Dịch thuật, biên dịch các tài liệu 

thu thập được. 

- Lưu trữ. 

- Tài liệu phục vụ  tra cứu. 

- Biên tập, số hóa, bao gói thành bộ 

sưu tập số. 

- Truyền thông, quảng bá bằng nhiều 

hình thức nhằm giới thiệu đến rộng 

rãi các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá 

nhân về bộ sưu tập. 

23. Một số giải pháp 

nâng cao chất 

lượng hiệu quả 

công tác cải cách 

tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Thái 

Nguyên đến năm 

Ban Chỉ đạo 

Cải cách tư 

pháp tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Hoàng 

Văn 

Hùng 

* Mục tiêu nghiên cứu: Góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

Khoa 

học xã 

hội 

- PP Nghiên 

cứu tài liệu 

- PP Nghiên 

cứu so sánh 

- PP Thống kê 

- Báo cáo 13 

chuyên đề 

- Báo cáo xử lý, 

phân tích số liệu 

điều tra 

từ  

5/2015  

đến  

11/2016 



2020 chính:  

- Tăng cường sự lãnh đạo của các 

cấp ủy đảng đối với công tác cải cách 

tư pháp trên địa bàn tỉnh 

- Nâng cao chất lượng công tác xét 

xử các vụ án hình sự, dân sự, hành 

chính của cơ quan Tòa án trên địa 

bàn tỉnh 

- Nâng cao chất lượng công tác thực 

hành quyền công tố trên địa bàn tỉnh 

- Nâng cao chất lượng kiểm sát các 

hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh 

- Nâng cao chất lượng công tác thi 

hành án hình sự trong lực lượng 

Công an trên địa bàn tỉnh 

- Nâng cao hiệu quả công tác thi 

hành án dân sự trên địa bàn tỉnh 

- Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng các hoạt động công chứng trên 

địa bàn tỉnh. 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công 

tác giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ tư pháp trên địa bàn tỉnh 

- Nâng cao hiệu quả công tác giám 

sát của Hội đồng nhân dân đối với 

và kiểm chứng 

tài liệu 

- PP Khảo sát, 

điều tra xã hội 

học 

- PP Chuyên 

gia 

- PP Tổng kết 

kinh nghiệm 

- PP Dự báo 

- Báo cáo tổng kết 

- Bài báo, bài bản 

tin, tập san 



các hoạt động tư pháp trên địa bàn 

tỉnh 

- Nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

tỉnh 

24. Nghiên cứu giải 

pháp 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 

Phạm 

Quốc 

Chính                                      

* Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu 

các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu của công 

cuộc hội nhập kinh tế quốc tế và 

CNH-HĐH đất nước hiện nay. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính: 

 - Nghiên cứu tổng quan về sở hữu trí 

tuệ và pháp luật về bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ. 

- Đánh giá thực trạng hoạt động quản 

lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ ở tỉnh 

Thái Nguyên 

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước 

Khoa 

học xã 

hội 

 - Văn bản quản lý 

thúc đẩy hoạt động 

sở Hữu trí tuệ tại 

tỉnh Thái Nguyên 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ 

01/2015 

đến 

12/2016 

25. Nghiên cứu giải 

pháp đảm bảo 

thực thi hoạt 

động tư vấn, 

phản biện và 

giám định xã hội 

trên địa bàn tỉnh 

Liên hiệp 

các hội 

Khoa học – 

Kỹ thuật 

Thái 

Nguyên 

Ma Thị 

Nguyệt                               
* Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất (xác 

định) được các giải pháp đảm bảo 

thực thi hoạt động tư vấn, phản biện 

và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

Khoa 

học xã 

hội khác 

Phương pháp 

nghiên cứu lý 

thuyết (nghiên 

cứu tài liệu) và 

phi thực 

nghiệm. 

Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ tháng 

01/2015 

đến 

tháng 

12/2016 



Thái Nguyên chính: Đánh giá thực trạng hoạt động 

tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội trên địa bàn Thái Nguyên hiện 

nay; nghiên cứu cơ sở khoa học và 

xây dựng dự thảo các văn bản pháp 

lý trình cấp thẩm quyền phê duyệt, 

làm cơ sở pháp lý triển khai hoạt 

động tư vấn, phản biện giám định xã 

hội của Liên hiệp các hội Khoa học – 

kỹ thuật Thái Nguyên. Đề xuất mô 

hình tổ chức thực hiện tư vấn, phản 

biện giám định xã hội; xác định quy 

mô, mức độ, loại vấn đề cần tư vấn, 

phản biện, giám định; xây dựng cơ 

sở dữ liệu chuyên gia phục vụ yêu 

cầu tư vấn, phản biện và giám định. 

Xây dựng cơ chế phối hợp với các 

Sở, Ban, Ngành của Tỉnh và các cơ 

quan trung ương trong quá trình thực 

hiện, để giải quyết những vấn đề 

ngoài khả năng của Liên hiệp hội địa 

phương. 

26. Một số giải pháp 

nhằm khai thác 

có hiệu quả các 

trang thiết bị 

trong hoạt động 

kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chi cục 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Đinh 

Lương 

Thắm                                  

* Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, 

đánh giá thực trạng hoạt động kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, trên cơ sở đó xác định được 

các yếu tố có liên quan, từ đó đưa ra 

một số giải pháp nhằm khai thác có 

hiệu quả các trang thiết bị đã được 

Khoa 

học Kỹ 

thuật và 

Công 

nghệ 

Lựa chọn và 

trình bày cơ sở 

phương pháp 

luận nghiên 

cứu hợp lý 

đánh giá và 

đưa ra giải 

Các báo cáo 

chuyên đề và hồ sơ 

báo cáo kết quả đề 

tài.  

từ tháng 

01/205 

đến 

tháng 

6/2016 



Chất lượng trên 

đia bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

đầu tư, nâng cao năng lực trong hoạt 

động kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên. 

*Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:    

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động 

kỹ thuật kiểm định Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên: thống kê, rà soát trang 

thiết bị hiện có phục vụ công tác 

kiểm định Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. 

- Nghiên cứu xác định các yếu tố có 

liên quan của hoạt động kiểm định 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Đề xuất giải pháp nhằm khai thác 

có hiệu quả các trang thiết bị đã được 

đầu tư, nâng cao năng lực trong hoạt 

động kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên, đảm bảo khả năng đáp ứng 

yêu cầu của địa phương và các tỉnh 

lân cận. 

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. 

27. Nghiên cứu đặc 

điểm lâm sàng, 

thông khí phổi 

và một số chỉ 

tiêu miễn dịch ở 

bệnh nhân hen 

phế quản được 

điều trị kiểm 

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái 

Nguyên 

Hoàng 

Anh 

Tuấn                         

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Đánh giá diễn biến lâm sàng, thông 

khí phổi ở bệnh nhân hen phế quản 

được điều trị kiểm soát bằng ICS 

trong 3 tháng 

- Nghiên cứu biến đổi nồng độ IgE, 

TNFα, IL-2, IL-4, IL-6 huyết thanh ở 

Khoa 

học y, 

dược 

- Nghiên cứu 

mô tả, tiến cứu 

và theo dõi dọc 

- Nghiên cứu 

lâm sàng 

- Đo thông khí 

phổi 

- Các Báo cáo khoa 

học 

- Bài báo khoa học 

- Đào tạo nghiên 

cứu sinh 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện đề tài 

từ  

2/2015  

đến  

2/2017 



soát bằng 

LABA/ICS 

bệnh nhân HPQ được điều trị kiểm 

soát bằng ICS trong 3 tháng, mối liên 

quan với các đặc điểm lâm sàng và 

thông khí phổi. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Biến đổi lâm sàng, thông khí phổi ở 

bệnh nhân HPQ sau điều trị kiểm 

soát ICS. 

- Biến đổi nồng độ IL-2, IL-4, TNFα,  

IgE huyết thanh sau 3 tháng điều trị 

ICS. 

- Xét nghiệm 

nồng độ IL-2, 

IL-4, IgE, 

TNFα huyết 

thanh 

- Đánh giá kết 

quả 

28. Nghiên cứu 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 

ủy Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Đức Lực
                              

* Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lý 

luận và thực hiễn về quản lý đối với 

tổ chức bảo hiểu y tế (BHYT) và các 

cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa 

bệnh BHYT, đề tài đề xuất giải pháp 

nâng cao năng lực quản lý nhằm cải 

thiện sự hài lòng của người tham gia 

BHYT tại tỉnh Thái Nguyên. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Vai trò quản lý nhà nước đối với 

bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh 

BHYT 

- Hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế 

- Mối quan hệ giữa ba bên gồm bảo 

hiểm y tế, bệnh viện công lập và 

Khoa 

học về 

chăm sóc 

sức khỏe 

và dịch 

vụ y tế 

- Phương pháp 

mô tả, kết hợp 

định lượng, 

định tính và 

phân tích lý 

học quản lý. 

- Phương pháp 

hệ thống hóa 

các văn bản, 

quyết định, 

quy định… của 

Nhà nước. 

- Phân tích 

kinh tế bằng 

phương pháp 

tổ hợp, so 

sánh, hồi quy 

đa biến, xác 

định hệ số 

- Mô hình nâng cao 

năng lực quản lý 

BHYT và cung ứng 

dịch vụ KCB 

BHYT tại các cơ 

sởKCB BHYT tỉnh 

Thái Nguyên 

- Bản kiến nghị tiến 

tới bao phủ chăm 

sóc sức khỏe toàn 

dân 

- Chuyên 

đề: 12 CĐ 

- Báo cáo toàn văn 

và báo cáo tóm tắt 

từ 

01/2015 

đến 

01/2017 



người có thẻ bảo hiểm y tế. 

- Thực trạng BHYT và KCB BHYT 

tại tỉnh Thái Nguyên. 

- Các yếu tố ảnh hưởng của quản lý 

BHYT và KCB BHYT đến sự không 

hài lòng của người tham gia BHYT 

tại tỉnh Thái Nguyên. 

 

tương quan 

(R), kiểm định 

t test, p value. 

- Phân tích các 

yếu tố liên 

quan bằng 

phương pháp 

chuyên gia. 

- Phân tích dự 

báo quỹ bảo 

hiểm y tế và 

chi phí KCB 

tại bệnh viện. 

29. 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 khoa 

Nguyễn 

Vũ 

Phương                     

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Đánh giá kết quả cắt ruột thừa viêm 

bằng phẫu thuật nội soi 

- Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả phẫu thuật cắt ruột thừa 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Nghiên cứu những biến đổi của 

mạch, huyết áp, nhịp thở của bệnh 

nhân trong phẫu thuật... và các biến 

chứng sau khi phẫu thuật. 

- Chỉ ra các chỉ số BMI, vị trí ruột 

thừa và các tổn thương giải phẫu 

bệnh 

- Theo dõi và đánh giá kết quả ứng 

dụng kỹ thuật phẫu thuật cắt ruột 

Khoa 

học y, 

dược 

Mổ tả, cắt 

ngang 

- Phương pháp kỹ 

thuật cắt ruột thừa 

viêm bằng phẫu 

thuật nội soi với 2 

trocar đạt hiệu quả 

cao tại Thái 

Nguyên 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ 

01/2015 

đến 

12/2015 



thừa viêm bằng phẫu thuật nội soi 

với 2 trocar 

30. 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 

Lưu Thị 

Bình                                                     
* Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá 

thực trạng mật độ xương, các yếu tố 

liên quan đến tình trạng giảm độ 

xương/loãng xương và dự báo được 

nguy cơ gãy xương, gãy xương tuyệt 

đối cho các đối tượng bệnh nhân đái 

tháo đường typ 2 cũng như các đối 

tượng là người có tuổi, phụ nữ mãn 

kinh (đến khám sức khỏe – là các đối 

tượng thuộc nhóm chứng) phát hiện 

có loãng xương tại Thái Nguyên. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Nghiên cứu khảo sát mật độ xương, 

tìm hiểu và phân tích các yếu tố nguy 

cơ loãng xương trên bệnh nhân bị đái 

tháo đường 

- Đề xuất giải pháp phòng bệnh và 

Áp dụng mô hình FRAX nhằm dự 

báo nguy cơ ở bệnh đái tháo đường 

Khoa 

học y, 

dược 

- Nghiên cứu 

bệnh chứng 

- Thiết kế 

nghiên cứu: 

Tiến cứu 

- Cỡ mẫu 

- Kỹ thuật đo mật 

độ xương bằng 

máy hấp thu tia X 

năng lượng kép, 

- Phương pháp 

chẩn đoán loãng 

xương theo giá trị 

T-Score và cách dự 

báo nguy cơ gãy 

xương theo mô 

hình FRAX 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ 

1/2015 

đến 

12/2015 

31. Thực trạng và 

giải pháp quản lý 

an toàn vệ sinh 

thực phẩm các 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh rượu 

trên địa bàn tỉnh 

Trung tâm 

Y tế Dự 

phòng Thái 

Nguyên 

Phạm 

Huy 

Thắng                                                     

* Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực 

trạng hoạt động của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh rượu chưng cất và 

chất lượng thực tế của rượu, qua đó 

đưa ra các giải pháp phù hợp nâng 

Khoa 

học kỹ 

thuật và 

công 

nghệ 

Sử dụng 

phương pháp 

mô tả cắt 

ngang để 

nghiên cứu. 

Chọn tất cả 09 

đơn vị tuyến 

Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ tháng 

01/2015 

đến 

tháng 

01/2016 



Thái Nguyên cao chất lượng rượu của các cơ sở 

sản xuất kinh doanh rượu trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính: Mô tả thực trạng hoạt động 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

rượu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

đánh giá hàm lượng methanol, 

etanol, aldehyd có trong rượu; đề 

xuất, xây dựng các giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng rượu và công 

tác quản lý về an toàn vệ sinh thực 

phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh rượu. 

huyện, tùy 

theo số cơ sở 

tại mỗi đơn vị 

tuyến huyện 

mà chọn theo 

tỉ lệ nhất định. 

32. Nghiên cứu độc 

tính và tác dụng 

chống viêm, 

chống xơ gan 

của quả Dứa dại 

trên thực nghiệm 

Trường Đại 

học Y Dược 

Thái 

Nguyên 

Hoàng 

Thái Hoa 

Cương                           

* Mục tiêu nghiên cứu:  

- Nghiên cứu độc tính cấp và độc 

tính bán trường diễn của quả Dúa dại 

- Nghiên cứu tác dụng chống xơ gan 

và một số tác dụng liên quan của quả 

dứa 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Nghiên cứu trên chuột nhắt trắng 

chủng Swiss và thỏ chủng 

Newzealand 

- Áp dụng một số loại thuốc và hóa 

chất vào nghiên cứu 

Khoa 

học y, 

dược 

 

 - Hoạt chất được 

chiết xuất từ quả 

dứa dại. 

- Áp dụng: các cơ 

sở SX thuốc và 

điều trị tại Thái 

Nguyên 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ 

1/2015 

đến 

12/2016 



33. Nghiên cứu mô 

hình phòng 

chống ngộ độc 

nấm rừng tại 

Huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Viện Kinh 

tế y tế và 

các vấn đề 

xã hội 

Phạm 

Hồng 

Hải                                     

* Mục tiêu nghiên cứu: 

- Mô tả thực trạng ngộ độc nấm rừng 

tại một số xã miền núi. 

- Xây dựng mô hình phát triển cộng 

đồng phòng chống tử vong do ngộ 

độc nấm. 

- Thử nghiệm và đánh giá mô hình 

bằng các chỉ số kinh tế, xã hội, sức 

khỏe. 

* Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

chính:  

- Điều tra, khảo sát thu thập thông tin 

liên quan vấn đề nghiên cứu, 

- Tổ chức cộng đồng thay đổi hành vi 

có hại cho sức khỏe và phòng chống 

ngộ độc nấm. 

- Giáo dục cộng đồng dựa trên khía 

cạnh dân tộc, văn hóa, xã hội và giá 

trị dân gian. 

Khoa 

học y, 

dược 

- Phương pháp 

thống kê ngộ 

độc nấm 

- Phương pháp 

điều tra, khảo 

sát, thu thập 

mẫu nấm độc 

- Phương pháp 

xác định loại 

nấm độc 

- Phương pháp 

tổ chức tập 

huấn cho cán 

bộ y tế 

- Tài liệu, truyền 

thông về ngộ độc 

nấm rừng 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ tháng 

1/2015 

đến 

tháng 

1/2017 

34. Ứng dụng mã 

nguồn mở triển 

khai phần mềm 

quản lý văn bản 

đi đến và hỗ trợ 

điều hành tại 

Thanh tra tỉnh, 

sở Giáo dục và 

Đào tạo; sở 

Ngoại vụ; sở Tư 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông Thái 

Nguyên 

Vũ Quốc 

Thạnh                                  

* Mục tiêu nghiên cứu: 

- Tăng cường và mở rộng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong nội bộ của 

cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên, 

tiến tới thống nhất trao đổi tài liệu, 

văn bản, điện tử bằng phần mềm 

quản lý môi trường mạng Internet từ 

tỉnh tới xã. 

- Từng bước hiện đại hóa hành chính 

của tỉnh theo chương trình cải cách 

Khoa 

học kỹ 

thuật và 

công 

nghệ 

 - Phần mềm quản 

lý văn bản đi đến 

- Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ 

từ tháng 

02/2015 

đến 

tháng 

02/2016   



pháp tỉnh Thái 

Nguyên 

hành chính của Chính phủ và tỉnh 

Thái Nguyên đến năm 2020. 

- Hình thành một giải pháp tổng thể, 

thông suốt, trao đổi chia sẻ, sử dụng 

dữ liệu thống nhất trong quản lý văn 

bản đi đến và điều hành thống nhất 

trên phạm vi toàn tỉnh. 

*Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:  

- Điều tra, khảo sát, thống kê trang 

thiết bị hiện có; phân tích, xác định 

nhu cầu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật 

để từ đó làm cơ sở đầu tư trang thiết 

bị, hoàn thiện hệ thống CNTT đáp 

ứng yêu cầu ứng  dụng phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành trong 

công tác, phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. 

- Nhận chuyển giao phần mềm quản 

lý văn bản và điều hành từ nhà cung 

cấp, ứng dụng vào công tác của các 

đơn vị cụ thể. 

 

 


