
TT Nhiệm vụ KHCN Mã số Chủ nhiệm 
Thời gian 

thực hiện

Tổng kinh 

phí được 

phê duyệt   

(Triệu 

đồng)

1 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống

các thiết bị đo và giám sát năng lượng

thông minh không dây cho lưới điện thông

minh.

01C-02/06-2014-2, TS. 

Nguyễn 

Hoàng 

Nam

04/2014-

03/2016

1500

2 Nghiên cứu chế tạo sơn mẫu xốp ứng dụng

trong công nghệ đúc mẫu cháy từ nguồn

vật liệu trong nước

01C-03/03-2014-2 GS.TS 

Đinh 

Quảng 

Năng

2014-2016 800

3 Nghiên cứu công nghệ sản xuất da nhân 

tạo từ da thuộc phế liệu

01C-03/1-2014-2 TS. Đoàn 

Anh Vũ

4/2014 - 

3/2016, gia 

hạn 3/2017

1200

4 Nghiên cứu giải pháp công nghệ thích ứng 

để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh 

bột dong đao tại xã Minh Quang, huyện Ba 

Vì, TP Hà Nội. 

01C-09/02-2014-2. GS. 

Nguyễn 

Văn Cách

2014-2015 2000

5 Nghiên cứu mô hình mạng cảm biến không

dây giám sát môi trường nước phục vụ

phát triển nuôi tôm chân trắng tại quảng

ninh,

16/2015/HĐ-KHCN

(Sở Quảng Ninh)

Nguyễn 

Hữu Phát

08.2015-

12.2016

996

6 Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống

đo và cảnh báo nồng độ bụi không dây

trong công nghiệp

01C-02/01-2015-2 TS. Bùi 

Đăng 

Thảnh

1/2015-

12/2016

2,100

7 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học 

có bản chất tự nhiên phối hợp một số phụ 

gia an toàn để bảo quản nguyên liệu thủy 

sản ở tỉnh Quảng Nam. 

(Sở Khoa học & Công 

nghệ Quảng Nam).

PGS. 

Phan 

Thanh 

Tâm

2015-2017 780

8 "Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu lát

sàn từ phế liệu ngành da giầy cho các công

trình dân dụng"

01C-03/02-2016-3 PGS. Bùi 

Văn Huấn

2016-2017
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