
1

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng nông thôn và

đề xuất các giải pháp thực hiện Chương

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái

Nguyên

Văn phòng Điều phối Chương trình xây 

dựng NTM

2

Đề tài: Nghiên cứu triển khai bồi dưỡng

thường xuyên môn địa lý bằng hình thức đào

tạo từ xa cho giáo viên THPT tỉnh Thái

Nguyên

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái 

Nguyên

3

Đề tài: Ứng dụng phẫu thuật tim hở trong

điều trị một số bệnh về tim tại tỉnh Thái

Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái 

Nguyên

4

Đề tài: Tái tạo dây chằng chéo trước khớp

gối bằng phương pháp phẫu thuật nội soi và

điều trị phục hồi tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái 

Nguyên

5

Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ

sâu hóa học đến hệ vi sinh vật trong đất

trồng chè và đề xuất phương án cải tạo bằng

chế phẩm vi sinh tại một số địa phương tỉnh

Thái Nguyên

Trường Đại học Dân lập Phương Đông

6

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất chè an

toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm phát

triển thương hiệu chè đặc sản La Bằng tỉnh

Thái Nguyên”

HTX Chè La Bằng

7

Dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả

vườn chất lượng cao và an toàn sinh học tại

huyện Phú Bình TN

Trạm Khuyến nông huyện Phú Bình

8

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống

lúa Japonica (ĐS1) chất lượng cao tại tỉnh

Thái Nguyên

Trung tâm chuyển giao Công nghệ và 

Khuyến nông

9

Đề tài: Xây dựng trang thông tin điện tử việc

làm tại các khu công nghiệp tỉnh Thái

Nguyên

Trung tâm dạy nghề các khu công 

nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

STT Tên đề tài ,dự án Đơn vị thực hiện
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10

Đề tài: 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 Thái

Nguyên

Trung tâm y tế dự phòng Thái Nguyên

11

Dự án: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống

và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm tại Thái

Nguyên

Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Vinh

12

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công

nghệ trồng Đinh lăng và Ba kích tím để sản

xuất dược liệu tại tỉnh Thái Nguyên

Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Thái Nguyên

13

Dự án: Xây dựng mô hình sử dụng bã nấm

tạo giá thể để sản xuất rau, hoa trong chậu

tại tỉnh Thái Nguyên

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

14

Dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện công

nghệ sản xuất của Đài Loan ứng dụng vào

sản xuất nấm linh chi và nấm hương từ

nguồn nguyên liệu gỗ keo lai tại Thái

Nguyên

Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và 

Đầu tư Bảo Anh

15

Đề tài: Nghiên cứu trồng khảo nghiệm một

số giống Mắc ca trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên

Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Thái Nguyên

16

Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ xây

dựng mô hình nhân giống chè tại tỉnh Thái

Nguyên (NS địa phương)

Doanh nghiệp Linh Lượng

17

Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn giáo trình bồi

dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh

Thái Nguyên

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

18

Đề tài: Nghiên cứu thí điểm xác định số

lượng công chức ở một số cơ quan trên địa

bàn tỉnh Thái Nguyên

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

19 Đề tài Đổi mới tư duy kinh tế
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

Thái Nguyên

20

Ứng dụng khoa khọc công nghệ sản xuất 

than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, 

chất thải rắn hầm biogas và ứng dụng cải tạo 

đất nâng cao năng suất cây trồng tỉnh Thái 

Nguyên

Viện thổ nhưỡng Nông hóa



21

Dự án:Xây dựng mô hình chế biến chè an 

toàn nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm chè 

đã được chứng nhân UTZ

Hợp tác xã chè Tân hương

22

Dự án:Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình 

phòng bệnh tai xanh hiệu quả ở tỉnh Thái 

Nguyên

Chi cục Thúy Y

23
Dự án: Xây dựng mô hình rừng cây bản địa 

dưới tán rừng Keo tai tượng thoái hóa nhằm 

phục vụ cho cảnh quan du lịch Hồ Núi Cốc

TT Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông 

Bắc Bộ - Viện KH Lâm nghiệp VN

24

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 

giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng 

và đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản 

lý của Đảng bộ tỉnh Thái NGuyên

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy

25

ĐT: 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 TĐC

26

Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công tác điều hành của Sở Công Thương 

Thái Nguyên

Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên

27

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống và

trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến dưới

tán cây tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Viện Khoa học Sự sống - Đại học Thái 

Nguyên

28

Đề tài “Nghiên cứu quy trình chiết xuất tạo

chế phẩm tinh chè xanh từ chế phẩm của quá

trình sản xuất chè Thái Nguyên”

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

29

dự án “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật chế tạo một

số phân bón nhả chậm ứng dụng vào sản

xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên”

Viện Hóa học

30

Nghiên cứu một số giải pháp Khoa học -

Công nghệ nhằm phát triển bền vững nông

thôn tỉnh Thái Nguyên

Liên Hiệp các hội KHKT

31
Dự án “Xây dựng sàn giao dịch công nghệ

và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Nguyên”

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa 

học và công nghệ


