
TT Nhiệm vụ KHCN Chủ nhiệm Thời gian 

thực hiện (Từ 

ngày … đến 

ngày…., gia 

hạn….)

Tổng kinh phí 

được phê 

duyệt   (Triệu 

đồng)

1  Nghiên cứu nâng cao khả năng 

chống ăn mòn cột chống thủy lực 

bằng công nghệ mạ hợp kim Ni cứng 

PGS.TS Hoàng Thi Bích 

Thủy

2014-2015 2,650              

2  Nghiên cứu quy trình ổn định chiết 

xuất phân đoạn giàu hợp chất 

flavonoid và xanthon từ lá cây Xake 

và vỏ quả Măng cụt 

PGS.TS Trần Thu Hương 2014-2016 2,640              

3 ĐT.09.2014/NLSH, Nghiên cứu thiết 

kế và chế tạo hệ thống phun nhiên 

liệu điện tử cung cấp xăng sinh học 

có tỷ lệ cồn etanol tới 100% (E100) 

cho động cơ ô tô và xe máy sử dụng 

nhiên liệu linh hoạt

Phạm Hữu Tuyến 01/2014-

12/2016

3,230              

4 Nghiên cứu công nghệ sản xuất 

Pectic oligosacharide (POS) bằng 

enzyme ứng dụng trong chế biến thực 

phẩm chức năng, MS: 

04.14/CNSHCB (Bộ Công Thương).

PGS. Nguyễn Thị Xuân 

Sâm

2014-2015 2,200              

5 Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo 

chế phẩm CoQ10 từ Agrobacterium 

tumefaciens tái tổ hợp để sản xuất 

thực phẩm chức năng. MS: 

ĐT.07.14/CNSHCB (Bộ công 

thương).

PGS. Trương Quốc Phong 2014-2015 1,900              

6 Xây dựng quy trình công nghệ chiết 

xuất alkaloid từ lá đu đủ Carica 

papaya L. làm nguyên liệu tạo chế 

phẩm hỗ trợ điều trị ung thư. Đề tài 

thuộc chương trình Hóa Dược cấp 

Nhà nước

TS. Vũ Hồng Sơn 2015-2017 4,000              
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7 Nghiên cứu CN sản xuất 

nanocellulose từ bã sắn và ứng dụng 

trong CN Thực phẩm, dược phẩm. 

MS: 07/HD-ĐT.07.16/CNSHCB 

PGS. Tô Kim Anh 2016-2018 2,500              

8 Sản xuất thử nghiệm xúc xich khô và 

bán khô bằng công nghệ vi sinh (Bộ 

Công Thương) 

SXTN.04.15/CNSHCB

PGS. Phan Thanh Tâm 2015-2017 2,100              

9 Sản xuất một số thực phẩm và thức 

ăn chăn nuôi từ phụ phẩm công 

nghiệp chế biến tôm 

SXTN.05.16.CNSHCB

TS. Đỗ Thị Yến 07/2016-

06/2018

2,200              

10 Thiết kế, chế tạo thiết bị hoạt động trị 

liệu  tương tác kết hợp kỹ thuật nhận 

dạng hình ảnh và bài tập

Nguyễn Việt Dũng 01/04/2015 - 

01/04/2017

1,260              


