
No Project code Project name Project leader Faculty / Centre Project type Starting date Ending date Results

1 KC09.12/11-15

Luận cứ khoa học cho hoạch định không gian 

phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đới 

bờ biển Đà Nẵng-Khánh Hòa.

Nguyễn Cao Huần Khoa Địa lý Nhà nước 15/10/2012 22/01/2016 Khá

2 13/HĐ-ĐT.13.14/CNMT
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điện di 

mao quản hai kên loại xách tay phục vụ đánh 

giá nhanh chất lượng nước tại hiện trường

Dương Hồng Anh Trung tâm CETASD Nhà nước 10/01/2014 24/02/2016 Khá

3 08/HĐ-ĐT.08.14/CNMT
Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật 

(Microbial fuel cell) để làm chỉ thị đánh giá 

nhanh chất lượng nước thải sau xử lý

Phạm Thế Hải Khoa Sinh học Nhà nước 8/01/2014 7/03/2016 Khá

4 TN3/T19

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp 

tăng cường liên kết vùng của Tây Nguyên với 

Duyên Hải Nam Trung bộ trong sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và 

phòng chống thiên tai.

Đặng Văn Bào Khoa Địa lý Nhà nước 1/10/2012 21/03/2016 Khá

5 KC.09.20/11-15

Nghiên cứu kiến tạo – địa động lực, cơ chế 

hình thành và phát triển các bể Kainozoi Phú 

Khánh, Nam Côn Sơn, Tư Chính – Vũng Mây 

dưới ảnh hưởng của tách giãn biển Đông và 

bối cảnh kiến tạo - địa động lực các vùng kế 

cận, phục vụ điều tra, đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, dầu khí

Chu Văn Ngợi Khoa Địa chất Nhà nước 2/05/2013 23/03/2016 Khá

6 ĐT-PTNTĐ-2012-G/02
Nghiên cứu các chất ức chế protease của HIV 

nhằm phát triển thuốc điều trị AIDS.
Bùi Phương Thuận

Phòng thí nghiệm 

trọng điểm KLEPT
Nhà nước 1/12/2012 12/04/2016 Khá

7 KC.09.27/11-15

Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ dự 

báo quỹ đạo chuyển động trôi trên mặt nước 

của vật thể phục vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 

trên Biển Đông.

Nguyễn Minh Huấn Khoa KT-TV-HDH Nhà nước 20/01/2014 29/04/2016 Khá
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8 TN3/T20

Nghiên cứu, dự báo nguy cơ lũ lụt trên cơ sở 

các trận lũ lịch sử từ Holocen trở lại đây ở Tây 

Nguyên.
Vũ Văn Tích Khoa Địa chất Nhà nước 17/10/2012 18/06/2016 Khá

9 VT/UD-03/14-15

Ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1A 

phục vụ công tác bảo tồn các di sản văn hóa và 

di sản thiên nhiên ở Miền Trung, thử nghiệm 

tại Thành phố Huế (di sản văn hóa) và Vườn 

Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (di sản thiên 

nhiên)

Phạm Văn Cự Khoa Địa lý Nhà nước 1/01/2014 22/06/2016 Đạt

10 Dự_án_47/2006

Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến 

động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi 

trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh 

Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế 

biển

Mai Trọng Nhuận Khoa Địa chất Nhà nước 1/01/2010 5/10/2016 Tốt

11 KHCN-TB.01C/13-18

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

liên ngành phục vụ phát triển bền vững Tây 

Bắc
Nguyễn Văn Vượng Khoa Địa chất Nhà nước 1/12/2013 19/12/2016 Khá

12 KHCN-TB.13C/13-18

Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự 

báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ 

quét, cháy rừng và sâu bệnh nông nghiệp cấp 

huyện vùng Tây Bắc

Nguyễn Ngọc Thạch Khoa Địa lý Nhà nước 22/04/2016

13 KHCN-TB.09C/13-18
Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật phát 

triển nguồn thức ăn xanh, sạch cho trâu, bò 

quy mô trang trại tại vùng Tây Bắc

Nguyễn Xuân Cự Khoa Môi trường Nhà nước 22/04/2016

14 KHCN-TB.11C/13-18
Nghiên cứu đánh giá và phát triển một số bài 

thuốc dân gian có tác dụng điều trị bệnh gan, 

mật của các dân tộc vùng Tây Bắc

Phạm Hùng Việt Trung tâm CETASD Nhà nước 22/04/2016

15 ĐTĐL.CN.15/15

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế 

bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định 

các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên 

phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và 

kinh tế xã hội

Nguyễn Tiền Giang Khoa KT-TV-HDH Nhà nước 5/10/2015

16 KC.09.02/16-20
Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến 

động các địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt 

đến cửa Đáy từ Holocen đến nay

Trần Nghi Khoa Địa chất Nhà nước 10/11/2016

17 KHCN-TB.02C/13-18
Nghiên cứu đánh giá tổng thể tiềm năng các 

bồn địa nhiệt vùng Tây Bắc
Đặng Mai Khoa Địa chất Nhà nước 1/09/2014



18 ĐTĐL.CN-46/16

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị quan 

trắc môi trường trực tuyến đa kênh theo 

nguyên lý kỹ thuật phân tích dòng chảy FIA 

nhằm xác định một số kim loại độc hại trong 

nước mặt

Đỗ Phúc Quân Trung tâm CETASD Nhà nước 31/10/2016

19
06/HĐ-

SXTN.06.14/NLSH

Dự án SXTN: Hoàn thiện quy trình công nghệ 

đồng dung môi, sản xuất đi-ê-zen sinh học từ 

dầu thực vật và mỡ động vật
Lưu Văn Bôi Khoa Hóa học Nhà nước 18/01/2014

20
04/HĐ-

SXTN.04.16/CNSHCB

Sản xuất thực phẩm chức năng có 

arabinoxylan từ cám gạo
Nguyễn Thị Vân Anh

Phòng thí nghiệm 

trọng điểm KLEPT
Nhà nước 11/07/2016

21
04/HĐ-

ĐT.04.15/CNSHCB

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzyme 

Nattokinase tái tổ hợp ứng dụng trong công 

nghiệp thực phẩm và dược phẩm
Ngô Thị Tường Châu Khoa Môi trường Nhà nước 1/07/2015

22 KHCN-TB.03T/13-18

Đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp, đề xuất 

mô hình sử dụng đất với cơ cấu cây trồng có 

hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường 

vùng lưu vực sông Đà thuộc ba tỉnh Lai Châu, 

Sơn La, Điện Biên

Nguyễn Xuân Hải Khoa Môi trường Nhà nước 22/04/2016


