
Dự toán được giao trong 

năm 2019

Kinh phí dư năm 

trước chuyển sang
Số quyết toán năm 2019

Lũy kế dự 

toán được 

giao đến 

31/12/2019

LK Quyết 

toán đến 

31/12/2019 

(đề tài tiếp 

tục thực hiện 

hoặc xin gia 

hạn)

Đã TƯ chưa TTKB
Kinh phí còn dư chưa 

thực hiện

Số QT 9,669,000,000 0 3,893,892,200 0 0 3,479,000,000 1,071,107,800

Chuyển tiếp từ 2018 sang 1,235,000,000 446,000,000 0 396,292,200 0 0 0 49,707,800

Nâng cao năng lực cộng đồng trong phát triển sản phẩm du 

lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc
2018-2019 140,000,000 28,000,000 0 0 28,000,000

Nghiệm giới nội và dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương 

trình vi phân hàm trong không gian vô hạn chiều 
2018-2019 210,000,000 42,000,000 0 42,000,000 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xua đuổi bọ hà hại khoai lang 

(cylas formicarius) của tinh dầu chiết xuất từ một số loài cây 

thuốc họ Lamiaceae vùng Tây Bắc Việt Nam

2018-2019 385,000,000 76,000,000 0 76,000,000 0

Nghiên cứu các hiện tượng chuyển pha trong hệ ngưng tụ 

Bose-Einstein 
6/2019-6/2020 500,000,000 300,000,000 0 278,292,200 21,707,800

Chuyển tiếp từ 2019 sang 14,636,900,000 9,223,000,000 0 4,722,600,000 0 0 3,479,000,000 1,021,400,000

Đề tài KH&CN cấp Bộ mở mới (loại 1) 1,210,000,000 604,600,000 0 604,600,000 0 0 0 0

Nghiệm giới nội và dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương 

trình vi phân bậc phân số trong không gian vô hạn chiều 
2019-2020 350,000,000 174,600,000 174,600,000

Giá trị của các nguồn tư liệu phương Tây về quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa của Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ 

XIX.

2019-2020 280,000,000 140,000,000 140,000,000

Hư từ trong thơ Việt Nam hiện đại 2019-2020 180,000,000 90,000,000 90,000,000

Nghiên cứu sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở 

vùng Tây Bắc
2019-2020 400,000,000 200,000,000 200,000,000

Đề tài KH&CN cấp Bộ mở mới (loại 2) 4,160,000,000 2,354,000,000 0 2,354,000,000 0 0 0 0

DỮ LIỆU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM HỌC 2019 - 2020

Đơn vị / Tên đề tài- Chủ nhiệm

Thời gian thực 

hiện 

(tháng/năm 

đến tháng/ 

năm)

Gia hạn thực 

hiện (đến 

tháng/năm)

Tổng kinh phí

Kinh Phí thực hiện đề tài 



Phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trong phát 

triển du lịch Tây Bắc: thực trạng và giải pháp. 
2019-2020 220,000,000 110,000,000 110,000,000

Nghiên cứu sử dụng nấm ký sinh côn trùng trong canh tác cà 

phê bền vững tại Sơn La. 
2019-2020 455,000,000 227,500,000 227,500,000

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Đẳng Sâm 

(Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thoms) và Sa nhân 

tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) theo hướng thương 

phẩm gắn với bảo vệ tài nguyên rừng tại tỉnh Sơn La. 

2019-2020 385,000,000 192,500,000 192,500,000

Đề tài KH&CN cấp Bộ mở mới thuộc Chương trình vật 

lý
550,000,000 275,000,000 0 275,000,000 0 0 0 0

Nghiên cứu hiệu ứng Casimir trong hệ ngưng tụ Bose-

Einstein. 
2019-2020 550,000,000 275,000,000 275,000,000

Đề tài KH&CN cấp Bộ mở mới thuộc Chương trình 562 1,000,000,000 637,000,000 0 637,000,000 0 0 0 0

Đánh giá mức độ đa dạng, đặc điểm phân bổ và đề xuất giải 

pháp bảo tồn các loài lưỡng cư và bò sát (Amphibia và 

Reptilia) ở một số khu vực biên giới Việt Nam - Lào 

2019-2020 1,000,000,000 637,000,000 637,000,000

Thưởng bài báo ISI 14,400,000 14,400,000 14,000,000 400,000

Dự án duy tu bảo dưỡng 4,500,000,000 4,500,000,000 0 0 0 0 3,479,000,000 1,021,000,000

Duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị 

nâng cấp PTN nghiên cứu hợp chất thiên nhiên trường Đại 

học Tây Bắc

4,500,000,000 4,500,000,000 3,479,000,000 1,021,000,000

Đề tài KH&CN cấp Bộ mở mới (loại 3) 500,000,000 250,000,000 0 250,000,000 0 0 0 0

Đa dạng thành phần loài khu hệ cá trên lòng hồ thủy điện 

Sơn La sau khi nhà máy thủy điện Sơn La đi vào hoạt động 

cá hồ thủy điện Sơn La. 

2019-2020 300,000,000 150,000,000 150,000,000

Nghiên cứ Xây dựng mô hình khởi nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gắn với du lịch tại tiểu vùng Tây Bắc. 
2019-2020 200,000,000 100,000,000 100,000,000

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (Nghiên cứu phát triển nông 

nghiệp sinh thái bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên 

thiên nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam)

4,252,500,000 1,500,000,000 0 1,500,000,000 0 0 0 0

Đánh giá thực trạng một số giống cây trồng, vật nuôi bản địa 

chủ yếu ở vùng Tây Bắc Việt Nam. 
2019-2020 300,000,000 100,000,000 100,000,000

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhân giống invitro và hoàn 

thiện quy trình canh tác giống khoai sọ Cụ Cang tại tỉnh Sơn 

La. 

2019-2020 600,000,000 200,000,000 200,000,000

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi gà Lạc Thủy sinh sản và 

thương phẩm an toàn sinh học trong nông hộ tại tỉnh Hòa 

Bình. 

2019-2020 550,000,000 150,000,000 150,000,000



Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn Mẹo bản địa an 

toàn sinh học tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên.
2019-2020 600,000,000 200,000,000 200,000,000

Nghiên cứu phát triển du lịch khám phá thiên nhiên tại một 

số khu bảo tồn thiên nhiên ở Hòa Bình, Sơn La và Điện 

Biên. 

2019-2020 1,000,000,000 400,000,000 400,000,000

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan (tự nhiên và nhân văn) phục 

vụ phát triển du lịch sinh thái ở tỉnh Sơn La và Điện Biên. 
2019-2020 1,000,000,000 400,000,000 400,000,000

Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Chương trình 

Khoa học Công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu phát triển nông 

nghiệp sinh thái bền vững với bảo tồn thiên nhiên vùng Tây 

Bắc Việt Nam". 

2019-2020 202,500,000 50,000,000 50,000,000

Đề tài mở mới năm 2020 (4) 1,261,000,000

Nghiên cứu các chuyển pha của hệ pha trộn các boson nhiều 

thành phần
2020-2021 390,000,000 0 0

Lớp hàm m- điều hòa dưới và toán tử m- Hessian có trọng 2020-2021 500,000,000 0 0

Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn toán trung 

học cơ sở ở khu vực Tây Bắc
2020-2021 182,000,000 0 0

Phát triển năng lực tiếng Việt cho sinh viên dân tộc thiểu số 

tại các cơ sở giáo dục đại học khu vực Tây Bắc
2020-2021 189,000,000 0 0


