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A.THÔNG TIN THÀNH TỰU

Nhóm tác giả trẻ chế tạo thành công máy cưa CD tự động 

Trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

Tiền Giang lần thứ XI vừa qua, giải pháp 

"Máy cưa CD tự động" của hai đồng tác giả, 

đồng thời cũng là hai anh em ruột đến từ 

huyện Tân Phú Đông, là Phạm Hồng Thắm 

và Phạm Hồng Thơm đã xuất sắc giành giải 

Nhất. Anh Phạm Hồng Thắm, sinh năm 1973, 

có trình độ trung cấp cơ khí và anh Phạm 

Hồng Thơm, sinh năm 1984, có trình độ Thạc 

sĩ ngành Điều khiển tự động đều là những tài 

năng trẻ của Tân Phú Đông. 

 

Hình dáng máy cưa CD tự động 

chuyên dùng cưa xẻ gỗ mẫu mã đẹp, tiện ích 

hơn những máy cưa xẻ gỗ truyền thống. Ưu 

điểm vượt trội của máy cưa CD tự động là 

được thiết kế hoạt động dưới hai chế độ: Tự 

động và bán tự động; giảm chi phí cưa xẻ và 

đảm bảo an toàn cho người điều khiển. Độ 

bền của máy cũng tăng lên nhờ bạc đạn (ổ bi) 

bánh đà được cải tiến, bôi trơn và giải nhiệt 

bằng nhớt. Máy có bộ điều khiển tự động, chỉ 

cần một người điều khiển, sử dụng dễ dàng. 

Lưỡi cưa được truyền động, điều chỉnh lên 

xuống, tới lui hoàn toàn bằng hệ thống tự 

động, rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và an toàn. 

Máy khắc phục được một số khiếm 

khuyết của những máy cưa các thế hệ trước 

trong cưa xẻ gỗ phục vụ ngành đóng tàu 

thuyền vỏ gỗ nói chung và tàu thuyền đánh 

bắt hải sản nói riêng. Đáng chú ý, bộ điều 

khiển của máy cưa CD tự động có khả năng 

điều chỉnh nâng hạ lưỡi cưa nhằm điều chỉnh 

độ dày của miếng ván hoặc thanh gỗ cưa theo 

ý muốn. Qua bộ điều khiển tự động, máy cưa 

tự hoạt động tới lui công đoạn cưa gỗ. Đối 

với lưỡi cưa, việc căng lưỡi cưa được thực 

hiện bằng hệ thống thủy lực có trang bị đồng 

hồ áp suất chỉ lực căng nên đảm bảo lực căng 

ổn định, giảm tối thiểu sự cố đứt lưỡi cưa. 

Ngoài ra, máy còn được trang bị thêm thiết bị 

dẫn đường giúp đường cưa thẳng, khắc phục 

tình trạng đứt lưỡi cưa so với máy cưa truyền 

thống (thường bị căng quá thẳng). 

Về hiệu quả kinh tế, máy cưa có thể 

hoạt động liên tục trong thời gian dài, chất 

lượng sản phẩm nâng lên, giảm bớt nhân công 

điều khiển bằng tay nên chi phí hoạt động sản 

xuất của máy cưa CD tự động giảm đến 50% 

so với máy cưa truyền thống. Qua thực tế 

hoạt động, độ an toàn của máy cao, giảm ô 

nhiễm môi trường. Đặc biệt, máy cưa CD tự 

động tiện dụng trong cưa xẻ gỗ đóng tàu 

thuyền. Nguồn nguyên vật liệu, phụ tùng thay 

thế trong trường hợp hỏng hóc dễ tìm, giá cả 

hợp lý. Giá một máy cưa CD khi xuất xưởng 

khoảng 120 triệu đồng.  

Nguồn: tiengiang.gov.vn, 7/12/2016 

Trở về đầu trang
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************** 

Xe gieo đậu 

Thương dân quê mỗi mùa gieo hạt 

còng lưng bán mặt cho đất, “kỹ sư chân đất” 

Lê Đức Tiếp (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam) tự tay mày mò chế ra chiếc 

xe gieo đậu. Dù không cần động cơ nhưng 

năng suất của chiếc xe làm từ phế liệu này 

gấp 5-7 lần sức người. 

 

Chiếc xe gieo hạt nhỏ gọn, nặng chừng 

10kg, có thể cột sau xe máy để chở xuống 

đồng. Đặc biệt loai ruộng nào nông dân cũng 

có thể đưa xe xuống sử dụng. Hiện tại, anh 

Tiếp đã sản xuất được 30 xe, cho bà con thuê 

140 ngàn/ngày. Vào mùa vụ, số xe trên không 

đủ cung cấp cho bà con xã Đại Hồng và các 

xã lân cận. Anh cho hay đang tìm cách nâng 

cấp chiếc xe lên để có thể gieo được các loại 

hạt có kích thước lớn hơn. 

Nguồn: tienphong.vn, 12/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Việt Nam đã chế tạo được thủy lôi 

Những năm qua, nhà máy X-28 đã tập 

trung nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật dựa trên 

việc kế thừa những mẫu thiết kế của Nga 

trước đây để có thể nội địa hóa tự sản xuất 

được nhiều loại thủy lôi và đảm bảo được các 

tính năng tương đương so với sản phẩm của 

Nga chế tạo. 

 

Các chi tiết, cụm chi tiết trong quá 

trình lắp ráp thủy lôi KPLMN-01 với những 

hệ thống điện tử rất tinh vi đều được tự sản 

xuất trong nước. Thân thủy lôi cũng là một 

chi tiết rất phức tạp đòi hỏi phải có khuôn dập 

với độ chính xác gần như tuyệt đối. 

Thủy lôi là một vũ khí dưới nước rất 

lợi hại, nó có thể dùng để phỏng thủ, tấn 

công. Thủy lôi phòng thủ thì thường thả ở 

những bãi thủy lôi trước cửa ra vào cảng, 

kiểm soát đường đi phương tiện của ta, của 

địch. Về cách dùng thủy lôi cũng có rất nhiều 

dạng, có cả một chiến thuật sử dụng thủy lôi 

đó là phòng ngự và tấn công. 

Về chế tạo, thủy lôi cũng có nhiều dạng: 

thủy lôi chạm nổ là tàu của địch đụng vào thì sẽ 

gây nên nổ, cái này ta đã có từ lâu, Liên Xô 

giúp và bản thân chúng ta đã sản xuất được; 

thủy lôi không chạm nổ, nằm dưới đáy hoặc 

treo lơ lửng, nằm dưới đáy thì cũng dùng các 

tác dụng của nguồn vật lý như từ trường, âm 

thanh, áp suất, những loại thủy lôi đó ta đã sử 
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dụng trong thời kháng chiến chống Mỹ, trong 

phương pháp phòng thủ của mình. 

Thủy lôi sử dụng khi này là cải tiến từ 

thủy lôi AMD2 của Liên Xô, hồi những năm 

1960-1974, ta đã từng sản xuất loại thủy lôi 

ATS - thủy lôi áp suất, hồi đó khá thô sơ, 

dùng cái ruột quả bóng đá để gây lên nguồn 

tiếp thu áp suất. 

Như thế để thấy về thủy lôi, lực lượng 

hải quân Việt Nam sử dụng khá có kinh 

nghiệm, từng đánh thành công nhiều trận ở 

chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đặc 

biệt sông Thạch Hãn, Cửa Việt, dọc ven biển 

cũng đã có chiến công của ta dùng thủy lôi 

AMD2 của Liên Xô không cải tiến, đánh 

trọng thương tàu khu trục của Mỹ. 

Nguồn: baodatviet.vn, 2/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Thành công trong việc nghiên cứu hoàn thiện bộ kit giám định ADN 

Nghiên cứu sinh Trần Trọng Hội, 

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, đã thành 

công trong việc nghiên cứu hoàn thiện bộ kit 

PCR 16 locus gắn huỳnh quang ứng dụng trong 

nghiên cứu dân tộc học và giám định ADN. 

 

Đây có thể được coi là nghiên cứu đầu 

tiên ở Việt Nam về việc tối ưu điều kiện PCR 

đa mồi cho 16 cặp mồi gắn huỳnh quang và 

hoàn thiện bộ kit PCR 16 locus gắn huỳnh 

quang trên hệ thống điện di mao quản sử 

dụng trong nghiên cứu di truyền quần thể và 

giám định ADN ở Việt Nam. Luận án đã xây 

dựng được bảng dữ liệu về tần suất alen và 

các chỉ số thống kê của 15 locus STR trên 

nhiễm sắc thể thường ở 3 tộc người phổ biến 

ở Việt Nam: người Kinh (N=300, sống ở khu 

vực Hà Nội và TP.HCM) thu được 173 

alen/15 locus; người Mường (N=104, sống ở 

tỉnh Hòa Bình) thu được 132 alen/15 locus và 

người Khmer (N=110, sống ở tỉnh Sóc Trăng) 

thu được 145 alen/15 locus. Kết quả nghiên 

cứu này cũng đã bổ sung vào cơ sở dữ liệu 

của 15 locus STR trên nhiễm sắc thể thường ở 

người Việt Nam là 32 alen mới so với kết quả 

nghiên cứu trước đây.  

Luận án cũng đã xây dựng thành công 

cây phả hệ mô tả mối quan hệ di truyền giữa 

3 quần thể nghiên cứu (Kinh, Mường và 

Khmer) với 14 quần thể khác nhau trên thế 

giới. Đây cũng có thể được coi là một hướng 

nghiên cứu mới và lần đầu tiên được thực 

hiện trong lĩnh vực nghiên cứu dân tộc học ở 

Việt Nam. Luận án cũng đã thiết lập được thẻ 

ADN cá nhân thử nghiệm cho 1.000 đối 

tượng có nguy cơ rủi ro cao (phi công, tiếp 

viên hàng không và ngư dân). Kết quả nghiên 

cứu này cũng có thể được coi là một hướng 

nghiên cứu ứng dụng mới trong lĩnh vực giám 

định ADN và cung cấp thêm một giải pháp 

mới để quản lý con người bằng hồ sơ ADN cá 

nhân ở Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể 

ứng dụng trong lĩnh vực giám định ADN (nhận 

dạng cá thể người, xét nghiệm huyết thống, xây 

dựng CSDL tàng thư ADN...) và trong nghiên 

cứu di truyền quần thể ở các tộc người khác 

nhau đang sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
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Trong thời gian tới, tác giả sẽ tục 

nghiên cứu ứng dụng bộ kit PCR 16 locus gắn 

huỳnh quang này trong hoạt động giám định 

ADN và nghiên cứu di truyền quần thể ở các 

tộc người khác nhau đang sống trên lãnh thổ 

Việt Nam. Phát triển và ứng dụng các locus 

STR mới trong hoạt động giám định ADN và 

nghiên cứu di truyền quần thể tại Việt Nam. 

Nguồn: vista.gov.vn, 19/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Hệ thống ươm rau mầm sạch tự động của Việt Nam 

Rau mầm là sản phẩm nông nghiệp 

sạch cung cấp nhiều dưỡng chất rất cần thiết 

cho sự phát triển cơ thể con người và góp 

phần ngăn ngừa bệnh tật. “Hệ thống ươm rau 

mầm sạch tự động đa năng” này có thể ươm 

tự động được nhiều loại rau mầm sạch khác 

nhau với chất lượng đảm bảo và rút ngắn thời 

gian thu hoạch, giảm công sức lao động. Để 

xây dựng mô hình ươm rau mầm hoạt động 

hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã xác định các 

thông số về môi trường sinh trưởng lý tưởng 

của từng loại rau mầm để từ đó thiết kế hệ 

điều khiển tự động có thể điều khiển giả lập 

môi trường sinh trưởng nhân tạo và qui trình 

tưới nước hợp lý cho rau mầm. Hệ thống có 

khả năng hoạt động hoàn toàn tự động theo 

nhiệt độ và độ ẩm môi trường được thiết lập 

sẵn hoặc hoạt động theo chu trình do người 

dùng thiết lập theo thời gian thực. Hệ thống 

được thiết kế mở cho phép người dùng có thể 

sử dụng mô hình này để làm thí nghiệm trong 

giảng dạy thực hành ươm mầm hoặc thực 

nghiệm một số loại rau mầm mới đang nghiên 

cứu. 

 

Trên thị trường Việt Nam có rất nhiều 

loại máy ươm mầm với rất nhiều chủng loại có 

nguồn gốc rất đa dạng: sản phẩm từ nước ngoài 

có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn 

Quốc,... có kích thước nhỏ gọn, năng suất thấp 

khoảng 3kg giá đỗ/ lần ươm và đang được bán 

ở các siêu thị với giá thành khá cao; sản phẩm 

của Việt Nam (máy làm giá đỗ, rau mầm đa 

năng…) chủ yếu được làm thủ công, kích thức 

nhỏ, năng suất khoảng 5 kg giá đỗ/ lần ươm, sử 

dụng phù hợp cho hộ gia đình. Gần đây trên thị 

trường cũng có giới thiệu máy làm giá tự động 

với giá bán 50 triệu đồng/ máy. Tuy nhiên, chế 
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độ hoạt động chủ yếu do người dùng đặt thời 

gian tưới nước, chỉ dùng ươm cho một loại 

mầm tại cùng thời điểm, không có hệ thống 

giám sát và điều khiển theo nhiệt độ, độ ẩm và 

đặc tính sinh học của từng loại rau mầm. Đặc 

biệt là không tạo ra được môi trường ươm nhân 

tạo theo đặc tính sinh trưởng và phát triển của 

hạt mầm. 

Nhận thấy được nhu cầu thiết yếu của 

người dùng về các loại rau mầm sạch, qua 

quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển 

“Hệ thống ươm rau mầm sạch tự động đa 

năng” đã được nhóm nghiên cứu thực hiện 

nhằm mục tiêu tự động hóa quá trình ươm 

mầm trong môi trường sinh trưởng nhân tạo 

của rau mầm với giá thành rẻ, giúp giảm công 

sức chăm sóc, rút ngắn thời gian thu hoạch, 

tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt, giảm tỷ lệ hư 

hỏng, tiết kiệm nước tưới và thân thiện với 

môi trường. 

Nhóm nghiên cứu phương pháp ứng 

dụng cơ sở lý thuyết đặc tính sinh trưởng về 

môi trường các loại hạt mầm, từ đó xây dựng 

và thiết kế mô hình hệ thống ươm mầm rau 

sạch đa năng được điều khiển tự động hoàn 

toàn qua hệ vi điều khiển thông minh, nhằm 

tạo ra môi trường sinh trưởng nhân tạo lý 

tưởng cho rau mầm phát triển tốt nhất. Hệ 

thống điều khiển hoạt động ở hai chế độ: tự 

động theo thông số môi trường được thiết lập 

sẵn hoặc bán tự động theo định thời của 

người dùng. 

Nhóm tác giả đã thiết kế thành công 

mô hình ươm mầm sạch tự động và thông qua 

thực nghiệm trên mô hình thực tế này và nhận 

thấy rằng hệ thống hoạt động ổn ở hai chế độ: 

điều khiển tự động hoàn toàn theo các thông 

số môi trường đã thiết lập sẵn hoặc điều khiển 

chu trình theo thời gian thực do người dùng 

thiết lập riêng. Và cũng từ thực nghiệm để 

kiểm chứng được đặc tính sinh trưởng liên 

quan về nhiệt độ và độ ẩm môi trường, nhiệt 

độ nước tưới cho một số loại rau mầm giá đậu 

xanh, mầm cải bẹ xanh, mầm cải củ trắng và 

mầm cải củ Malady như sau: nhiệt độ môi 

trường buồng ươm tốt nhất là 30
o
C, độ ẩm từ 

60 - 65%,nhiệt độ nước tưới 27 - 30
o
C, lượng 

nước tưới cho rau mầm ít hơn nhiều so với 

giá đậu xanh. Với mô hình hệ thống được 

nghiên cứu thiết kế, người dùng có thể thiết 

lập các thông số môi trường mong muốn để 

thử nghiệm tìm ra phát đồ điều khiển nhịp 

phát triển sinh học tối ưu nhất cho loại rau 

mầm mới khác đang nghiên cứu và sản xuất 

thử nghiệm. 

Rau mầm là loại rau được canh tác 

trong thời gian ngắn, thu hoạch chỉ 5 đến 7 

ngày sau khi gieo hạt. Rau mầm dễ tiêu hóa, 

có nhiều vitamin, chất khoáng hữu cơ, axit 

amin, chất đạm, các enzym có ích khác. Các 

chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với 

sức khỏe của con người. Hiện nay, có nhiều 

loại giống rau mầm được sử dụng: rau mầm 

cải củ, rau mầm cải bẹ xanh, rau mầm hướng 

dương, rau mầm rau muống, rau mầm đậu 

phụng, rau mầm đậu Hà Lan, ... 

Nguồn: vista.gov.vn, 2/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Xử lý đất bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt bằng cây dầu mè 

ThS. Phùng Thị Bích Hòa, Trường đại 

học sư phạm, Đại học Huế đã nghiên cứu xử lý 

đất bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt bằng cây dầu 

mè (jatropha curcas l.) tại Thừa Thiên - Huế. 
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Với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao và 

sự phát triển công nghiệp ngày càng mạnh thì 

vấn đề rác thải là mối lo ngại lớn; không xử 

lý kịp lượng rác thải và phần lớn rác thải sinh 

hoạt ở Việt Nam vẫn được xử lý bằng hình 

thức chôn lấp. Lượng chất thải rắn tại các đô 

thị được thu gom mới đạt 70% tổng lượng 

chất thải rắn phát sinh. Trong khi đó, việc tái 

chế và tái sử dụng mới chỉ giảm khoảng 10 -

12%. Do đó, môi trường tại các địa phương 

đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng và có 

ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe 

con người ở địa phương. Vì vậy, việc giải 

quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là 

ô nhiễm môi trường đất do rác thải sinh hoạt 

và nước rỉ rác thải sinh hoạt gây ra đang trở 

thành vấn đề nan giải và cấp bách. 

Để giải quyết bài toán về môi trường, 

các nhà quản lý môi trường trên thế giới cũng 

như Việt Nam thường áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật, đưa các trang thiết bị vào quá trình 

xử lý nhằm giữ lại các chất ô nhiễm hoặc 

chuyển chúng từ dạng độc sang dạng không 

độc, thải ra môi trường. Nhưng với giải pháp 

này, lại tạo ra sản phẩm vô cơ và chất độc hại, 

và đòi hỏi chi phí đầu tư, vận hành lớn mà 

không phải cơ sở sản xuất nào cũng thực hiện 

được, đặc biệt là những hộ kinh tế chăn nuôi 

nhỏ lẻ ở nông thôn Việt Nam. 

Trước yêu cầu đó, phương pháp sử 

dụng thực vật có khả năng hấp thụ chất ô 

nhiễm trong môi trường nước hay đất để xử 

lý, cải tạo môi trường bị ô nhiễm đã được tìm 

ra và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên 

thế giới cũng như ở Việt Nam. Phương pháp 

sử dụng thực vật xử lý chất ô nhiễm là một 

phương pháp đơn giản, vốn đầu tư thấp, 

không tạo ra các sản phẩm vô cơ và chất độc 

hại, thích hợp cho những vùng đất, nước bị ô 

nhiễm. 

Đối tượng đang được quan tâm ở 

nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam đó là 

cây dầu mè, do khả năng ứng dụng của nó 

trong việc phát triển nhiên liệu sinh học, cải 

tạo môi trường trên những vùng đất khô cằn 

có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nghèo dinh 

dưỡng, vùng đất bị ô nhiễm. Hơn nữa, dầu ép 

từ hạt dầu mè là nguyên liệu để sản xuất 

diesel sinh học (biodiesel) thân thiện với môi 

trường, có hiệu quả sinh thái cao. Đặc biệt, 

hiện nay ở Thừa Thiên - Huế, dầu mè vẫn là 

cây hoang dại, nửa hoang dại, chưa được đưa 

vào nghiên cứu để ứng dụng nó trong các lĩnh 

vực, đặc biệt là lĩnh vực xử lý môi trường. Vì 

vậy, việc nghiên cứu sử dụng cây dầu mè để 

xử lý đất bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt đang 

trở nên rất cấp thiết. 

Qua nghiên cứu về sinh trưởng của cây 

dầu mè trên môi trường đất bị ô nhiễm rác 

thải, kết quả cho thấy cây dầu mè có thể sinh 

trưởng và phát triển trên môi trường đất bị ô 

nhiễm rác thải và nước rỉ thải sinh hoạt thể 

hiện qua các chỉ tiêu sinh trưởng: cây sống 

sót với tỷ lệ cao và khả năng sinh trưởng tốt, 

đặc biệt là giai đoạn 30 ngày sau trồng. Chiều 

cao cây tăng đều qua các giai đoạn, đặc biệt là 

giai đoạn từ 15 ngày đến 30 ngày sau trồng. 

Số lá của cây cũng tăng theo thời gian và tăng 

đều qua các giai đoạn. 

Các chỉ tiêu lý, hóa học của đất sau khi 

trồng cây dầu mè được cải thiện đáng kể: pH 

đất tăng lên sau khi trồng cây dầu mè, từ pH 

chua trở thành pH trung tính. Hàm lượng các 

chất hữu cơ tổng số trong đất: trước khi trồng 

hàm lượng các chất hữu cơ tổng số trong đất 

thấp (2,024%), sau khi trồng dầu mè hàm 
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lượng chất hữu cơ tổng số trong đất tăng lên 

đáng kể (2,503%), từ đất nghèo dinh dưỡng 

trở thành đất có hàm lượng dinh dưỡng đạt 

mức trung bình. Hàm lượng Nitơ tổng: giảm 

đáng kể sau khi trồng (từ 0,212% giảm xuống 

còn 0,158%), giảm rõ rệt ở giai đoạn 30 ngày 

sau khi trồng, điều này vừa giúp cải tạo được 

nguồn nước ngầm vừa giúp cây có thể sinh 

trưởng thuận lợi hơn. Hàm lượng photpho 

tổng cũng giảm theo thời gian sau khi trồng 

cây, đặc biệt là giai đoạn 30 ngày sau trồng 

hàm lượng P tổng giảm xuống 0,136%, nằm 

trong ngưỡng trung bình. 

Nguồn: vista.gov.vn, 1/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Sử dụng giá thể gốm kỹ thuật của Việt Nam và phân chậm tan để trồng cây 

Nhóm nghiên cứu của Học viện nông 

nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu sử dụng giá 

thể gốm kỹ thuật và phân chậm tan trồng cây 

rau húng bạc hà (Mentha arvensis l.) trong 

nhà có mái che tại Gia Lâm, Hà Nội. 

Nhóm nghiên cứu bao gồm: Nguyễn 

Thế Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Đoàn Thị Yến, 

Trương Thị Hải, Dương Thị Hồng Sinh, 

Souksakhone Phetthavongsy, Nguyễn Việt 

Long. 

Xu hướng dùng giá thể gốm kỹ thuật 

để trồng cây 

Trồng cây không cần đất là hướng 

nghiên cứu và sử dụng trong sản xuất thương 

mại trong nhiều thập kỷ nay ở các nước có 

nền nông nghiệp tiên tiến. Phương pháp này 

có nhiều ưu điểm như giảm tối đa chi phí và 

công lao động liên quan đến làm đất, làm cỏ. 

Trồng cây sử dụng giá thể còn giúp sử dụng 

nước, phân bón và thuốc trừ sâu hiệu quả và 

tránh ô nhiễm môi trường. Nhờ khả năng sử 

dụng nước tiết kiệm, sản xuất cây trồng bằng 

giá thể còn giúp phát triển sản xuất nông 

nghiệp ở các vùng khó khăn như sa mạc, đất 

cát ven biển, các vùng khô hạn… 

Trên thế giới hiện nay tồn tại một số 

biện pháp canh tác và trồng cây không đất đất 

khác nhau: thuỷ canh, khí canh và giá thể sử 

dụng kết hợp với dung dịch dinh dưỡng. 

Phương pháp thuỷ canh và khí canh được 

xem là phù hợp với việc sản xuất rau. Các 

loại giá thể sử dụng trong phương pháp thứ 3 

rất đa dạng từ các nguồn giá thể hữu cơ như 

than bùn, mùn cưa, vỏ cây, vỏ rơm rạ…và từ 

các vật liệu vô cơ như (cát, sỏi, bọt xốp, đá 

chân châu, vải sợi). 

Trồng cây bằng giá thể phù hợp với 

việc sản xuất cây rau lấy quả (cà chua, dưa 

chuột…), cây hoa (hoa lan, hoa hồng môn, 

hoa ly…) và cây cảnh. Công nghệ trồng trên 

giá thể sạch đã giúp các nước nhiệt đới có thể 

sản xuất các sản phẩm rau chất lượng cao (rau 

diếp, rau chân vịt …) trong nhà lưới mà trước 

đây chỉ có thể nhập khẩu từ các nước ôn đới 

với giá thành cao. Trong đó, việc sử dụng giá 

thể dạng viên và hạt được sử dụng rộng rãi tại 

các nước sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Các 

loại giá thể viên và hạt có thể chọn lọc trực 

tiếp từ các loại đá tự nhiên có đường kính nhỏ 

hơn 3 mm. Tuy nhiên nguồn cung cấp này 

hạn chế và đắt đỏ. 

Để có thể phục vụ sản xuất hàng hoá 

với quy mô lớn, hạt gốm xốp hay còn gọi là 

hạt gốm kỹ thuật được sản xuất nhân tạo từ 

đất sét là giải pháp phù hợp nhất và đang sử 

dụng nhiều tại châu Âu, Nhật Bản và Trung 

Quốc. Hạt gốm kỹ thuật được sản xuất bằng 

đất nung và nén thành nhiều viên với hình 

thù, màu sắc và kích thước đa dạng. 
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Công nghệ này sử dụng các hạt gốm 

xốp để trồng cây trong chậu, làm giá thể trồng 

các loại hoa, cây cảnh và một số loại cây rau. 

Các hạt gốm xốp này có tác dụng thông 

thoáng, chứa nước, ngậm phân, thậm chí còn 

là môi trường sinh trưởng cho các loại vi 

khuẩn hữu ích cho bộ rễ cây. Nhờ không 

dùng đất, sẽ dễ dàng điều tiết độ ẩm, hàm 

lượng các chất dinh dưỡng, hạn chế các loại 

sâu bệnh, côn trùng hại bộ rễ, làm cho cây 

sinh trưởng, phát triển tốt, chất lượng các sản 

phẩm nông nghiệp được nâng cao. Ngoài ra, 

khi sử dụng gốm xốp kỹ thuật kết hợp với các 

công nghệ mới khác như dùng dung dịch dinh 

dưỡng cấp cho cây trồng, sử dụng dụng cụ đo 

lượng nước sẽ giúp việc trồng cây dễ dàng, 

giảm số lần tưới, công chăm sóc. Wheatley et 

al. (2009) đã kết luận giá thể hạt gốm kỹ thuật 

tạo ra môi trường phù hợp cho cây trồng cạn 

sinh trưởng phát triển trong một thời gian dài 

trong nhà kính. Hạt gốm kỹ thuật tạo ra môi 

trường tương tự so với đất cạn, đồng thời duy 

trì điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dinh 

dưỡng bằng dung dịch và thuận lợi cho rễ 

phát triển. 

Sản phẩm của Việt Nam có chất 

lượng tốt 

Từ năm 2011, nhóm nghiên cứu của 

Học viện nông nghiệp Việt Nam đã kết hợp 

với Viện vật lý, Viện hàn lâm khoa học công 

nghệ Việt Nam tiến hành nghiên cứu và bước 

đầu sản xuất thành công 3 loại hạt gốm xốp kỹ 

thuật: G1, G2 và G3 trên quy mô phòng thí 

nghiệm. Hạt gốm xốp kỹ thuật được tạo ra từ 

các vật liệu sẵn có và rẻ tiền như đất sét, trấu 

và các phụ phẩm khác giúp giảm giá thành từ 

30 - 40% so với hạt gốm xốp nhập khẩu. Kết 

quả thử nghiệm ban đầu cho thấy sử dụng hạt 

gốm xốp kỹ thuật ở trong nước có công nghệ 

chế tạo khác so với gốm xốp Trung Quốc, có 

thể sử dụng để trồng các loại cây rau, hoa, cây 

cảnh thay thế gốm nhập từ Trung Quốc. Trong 

nghiên cứu này, sử dụng 4 loại giá thể gốm kỹ 

thuật và 3 loại phân chậm tan để trồng cây rau 

húng bạc hà trong điều kiện nhà có mái che tại 

Gia Lâm, Hà Nội. 

Trong nghiên cứu, có 4 loại: 3 loại 

gốm của Việt Nam - G1, G2, G3 và một loại 

của Trung Quốc - G4. Giá thể gốm kỹ thuật 

Việt Nam có cấu trúc xốp, độ xốp đạt 50 - 

60%, có dạng hình trụ, đường kính 8 - 10 

mm. Các lỗ xốp liên thông tạo thành một 

mạng các ống mao quản có khả năng dự trữ 

nước, dinh dưỡng, không khí. Khối lượng 

riêng của 3 loại gốm Việt Nam từ 1,6 - 2,0 

g/cm3. Gốm Trung Quốc không có khả năng 

giữ nước, dinh dưỡng, không khí do có lớp vỏ 

sành cứng bao bọc kín. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, gốm kỹ 

thuật và phân chậm tan có ảnh hưởng rõ đến 

mức độ tăng trưởng chiều cao và số nhánh 

của cây rau húng bạc hà. Gốm loại I cho 

chiều cao cây và số nhánh cao nhất, tiếp đến 

là gốm loại III, thấp nhất là gốm loại IV (gốm 

Trung Quốc). Các công thức được bón phân 

chậm tan dạng viên nén P1 cho chiều cao cây 

cao hơn so với các công thức được bón phân 

P2 và P3. Gốm kỹ thuật và phân chậm tan 

ảnh hưởng rõ đến năng suất các lần cắt và 

năng suất thực thu của cây rau húng bạc hà. 

Trong 2 yếu tố thí nghiệm. Giá thể gốm kỹ 

thuật có tác động ảnh hưởng lớn hơn so với 

phân viên nén. Rau húng bạc hà trồng ở các 

công thức có gốm kỹ thuật loại 1 có năng suất 

thực thu cao nhất, sau đó đến giá thể gốm kỹ 

thuật loại II và loại III. Cây rau húng bạc hà 

trồng bằng giá thể gốm Trung Quốc cho năng 

suất thực thu thấp nhất. 

Nguồn: vista.gov.vn, 21/12/2016 

Trở về đầu trang
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************** 

Bộ phận điều khiển hệ thống đèn sưởi ấm gia cầm 

Sáng kiến này của em Đặng Thanh 

Bình, học lớp 9, Trường THCS Long Định 

(Châu Thành, Tiền Giang), được trao giải ba 

Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi 

đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ 9 (2015 - 2016). 

Bộ phận này gồm có: cảm biến nhiệt, 

cầu dao đảo, cầu dao tự động (CP), biến áp, 

bảng điện, bóng đèn 220 V, ổ điện, dây điện. 

Về nguyên lý vận hành, đầu tiên tắt CP 

để ngắt dòng điện xoay chiều (AC) nhằm đảm 

bảo an toàn khi dùng tay điều chỉnh cảm biến. 

Sau đó, đóng cầu dao đảo ở vị trí 1 để dòng 

điện AC vào biến áp và cho ra dòng điện một 

chiều (DC - 12 V) vào cảm biến. Tiếp theo, 

sử dụng 3 nút “set”, “+”, “-” trên cảm biến 

nhiệt cài đặt nhiệt độ cần sưởi ấm (rờle sẽ tự 

động đóng, ngắt điện để mở, tắt đèn sưởi ấm 

theo ý muốn). 

Nhiệt độ sưởi ấm cho gia cầm có thể 

được cài đặt ở một mức cố định hoặc một 

khoảng cố định. Chẳng hạn, muốn cài nhiệt 

độ ở một mức cố định là từ 25°C trở xuống (ở 

chế độ P0), ta nhập số 25 kèm dấu “-”. Khi 

nhiệt độ môi trường lớn hơn 25°C, bộ phận 

cảm biến sẽ điều khiển rờle ngắt điện làm tắt 

đèn sưởi ấm. 

Khi muốn cài đặt nhiệt độ ở một 

khoảng cố định (ở chế độ P1), chẳng hạn từ 

25°C trở xuống cộng với mức dao động tăng 

thêm khoảng 7°C, ta nhập số 25 kèm dấu “+” 

rồi nhập thêm số 7. Khi nhiệt độ môi trường 

từ 32°C trở xuống, đèn sưởi ấm cháy sáng và 

khi nhiệt độ môi trường lớn hơn 32°C, bộ 

phận cảm biến sẽ điều khiển rờle ngắt điện 

làm tắt đèn sưởi ấm. 

Nguồn: khoahocphothong.com.vn, 

7/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh trợ giúp người đi xe buýt 

Nhằm giúp người đi xe buýt dễ dàng 

hơn trong việc xác định đúng hành trình cũng 

như tránh việc lỡ chuyến, lỡ trạm, nhầm giờ 

v.v... Nhóm tác giả: Lê Bảo Trung, Đào Ngọc 

Thiện (sinh viên Trường đại học Mở 

TP.HCM) đã bắt tay vào nghiên cứu hệ thống 

thông minh trợ giúp người đi xe buýt. 

Với dân số khoảng 7,95 triệu người tại 

TP.HCM cùng với lượng xe máy và xe ô tô 

của người dân ngày càng đông thì việc 

khuyến khích người dân sử dụng xe buýt như 

một phương tiện lưu thông hằng ngày là hết 

sức cần thiết. Ngoài ra, việc biết được trạm xe 

buýt, các tuyến xe, thời gian khởi hành … 

cũng là việc được quan tâm hàng đầu. Vì thế, 

một ứng dụng trên điện thoại di động để giải 

quyết các vấn đề trên là rất cần thiết. 

Với tốc độ phát triển của công nghệ, 

cùng một số tiền bỏ ra hợp lý, mỗi người có 

thể có được một chiếc smartphone với tốc độ 

xử lý tầm trung. Hệ điều hành Android là một 

hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay và việc 

phát triển các ứng dụng “hệ thống thông minh 

giúp người đi xe buýt” trên hệ điều hành 

Android là vấn đề cần thiết.  



 

Bản tin Thành tựu KH&CN Việt Nam                                  Tháng 12/2016                                         12/48 

Theo đó, nội dung tổng thể của đề tài 

là nghiên cứu phát triển ứng dụng trên 

smartphone, nghĩa là cung cấp một hệ thống 

phần mềm giúp cho người đi xe buýt dễ dàng 

tìm kiếm vị trí các trạm xe buýt trong thành 

phố, xác định được vị trí của xe buýt mà 

người dùng muốn sử dụng trên bản đồ. Nhờ 

vào ứng dụng này, người dùng sẽ xác định vị 

trí của mình và tìm các trạm xe buýt xung 

quanh để có thể chọn cho mình một lộ trình 

thích hợp, cũng như được cung cấp thông tin 

đầy đủ về thời gian, lượt đi, lượt về, số 

chuyến, trạm sẽ đến... giúp người đi có được 

lịch trình lý tưởng và không bị lỡ trạm. Người 

dùng có thể dễ dàng biết được chuyến xe của 

mình mong muốn hiện đang ở đâu trên bản 

đồ, từ đó có thể chủ động trong việc đón xe. 

Về hướng phát triển trong tương lai 

khi ứng dụng đã được hoàn thiện, Bảo Trung 

chia sẻ thêm, sẽ bổ sung các chức năng khác 

như: hiển thị xe buýt đang lưu thông là tuyến 

lượt đi hay lượt về; tìm kiếm đường đi nhanh 

nhất giữa 2 địa điểm bất kì thông qua tình 

hình giao thông hiện tại; có thể dùng giọng 

nói để sử dụng các tính năng trong ứng dụng. 

Nguồn: vista.gov.vn, 29/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Việt Nam tổng hợp thành công vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh học 

Các nhà khoa học Việt Nam vừa công 

bố đã tổng hợp thành công vật liệu thủy tinh 

hoạt tính sinh học. Kết quả thử nghiệm cho 

thấy hình thành một lớp khoáng xương mới 

trên bề mặt vật liệu cũ, đây là cầu nối ghép 

vật liệu nhân tạo và xương tự nhiên. 

Các nghiên cứu với tế bào xương và 

„„In vivo‟‟ trên động vật sẽ được thực hiện 

nhằm sử dụng thủy tinh này như một vật liệu 

xương nhân tạo. Tác giả của công trình 

nghiên cứu này là Bùi Xuân Vương, Phạm 

Ngọc Hải, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trường 

ĐH Tôn Đức Thắng, Tạ Anh Tuấn, Trường 

ĐH sư phạm Hà nội. 

Loại vật liệu thay thế hoặc thực hiện 

một chức năng sống của cơ thể con người 

Các vật liệu y sinh đã trở nên thân 

thuộc trong đời sống của con người như: da 

nhân tạo, van tim nhân tạo, các loại chỉ khâu 

trong y học, răng giả, chân tay giả, mạch máu 

nhân tạo, các vật liệu trám răng, vật liệu xương 

nhân tạo dùng trong phẫu thuật chỉnh hình.  

Có thể hiểu “Vật liệu y sinh là loại vật 

liệu có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo, sử 

dụng để thay thế hoặc thực hiện một chức 

năng sống của cơ thể con người”. Nhà bác 

học L.L. Hench là một trong những nhà khoa 

học đầu tiên nghiên cứu về vật liệu y sinh. 

Ông chia vật liệu y sinh thành hai loại chính 

là vật liệu hoạt tính sinh học và vật liệu trơ 

sinh học . Vật liệu hoạt tính sinh học là loại 

vật liệu khi cấy ghép trong cơ thể con người 

sẽ xảy ra các tương tác hóa học giữa vật liệu 

với môi trường sống. Vật liệu trơ sinh học là 

vật liệu khi đưa vào cơ thể con người chúng 

không có bất cứ một tương tác hóa học nào.  

Có rất nhiều loại vật liệu y sinh khác 

nhau, riêng nhóm vật liệu y sinh sử dụng như 

vật liệu xương nhân tạo có thể kể đến như: 

các vật liệu calcium phosphate, vật liệu thủy 

tinh hoạt tính sinh học, xi măng y sinh, kim 

loại trơ như Ti, Ni. Trong các vật liệu y sinh 

dùng để cấy ghép xương, thủy tinh hoạt tính 

sinh học được khám phá đầu tiên bởi L.L. 

Hench năm 1969. Hoạt tính sinh học của các 

vật liệu thủy tinh chính là khả năng hình 
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thành một lớp khoáng Hydroxyapatite (HA) 

mới trên bề mặt khi chúng được ngâm trong 

dung dịch sinh lý người SBF hoặc cấy ghép 

trực tiếp trong cơ thể. Lớp khoáng HA giống 

với thành phần vô cơ của xương người, do 

vậy nó chính là cầu nối gắn kết giữa miếng 

ghép từ vật liệu thủy tinh và xương tự nhiên. 

Vật liệu xương nhân tạo cho con 

người 

Trong nghiên cứu này, bột thủy tinh 

tổng hợp bằng phương pháp sol-gel được tiến 

hành thực nghiệm “in vitro” để kiểm tra xem 

có đạt yêu cầu của một vật liệu y sinh trước 

khi dùng cấy ghép trong cơ thể sống “in vivo”. 

Đây là một thực nghịêm nhanh và đơn giản, 

nhằm thực hiện quá trình hoặc một phản ứng 

trong ống nghiệm, trong đĩa nuôi cấy ở bên 

ngoài cơ thể sống. Thực nghiệm „„in vitro‟‟ 

được tiến hành bằng cách ngâm bột vật liệu 

trong dung dịch mô phỏng dịch thể người SBF 

(Simulated Body Fluid) để khảo sát khả năng 

hình thành khoáng xương mới sau ngâm. 

 

Thời gian ngâm và tỷ lệ ngâm dựa theo 

các công bố quốc tế về quy chuẩn cho thực 

nghiệm “In Vitro”. Dung dịch SBF là dung 

dịch có thành phần các ion tương tự như máu 

trong cơ thể người. 

Kết quả chụp nhiễu xạ tia X khẳng 

định sự thành công về mặt cấu trúc của vật 

liệu thủy tinh hoạt tính sinh học tổng hợp 

bằng phương pháp sol - gel. Sau khi ngâm 2, 

5 và 10 ngày trong dung dịch SBF, nhóm 

nghiên cứu nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trên 

nhiễu xạ đồ của vật liệu so với trước khi 

ngâm qua sự xuất hiện các pic rõ nét đặc 

trưng cho một vật liệu cấu trúc mạng tinh thể. 

Các pic đó được xác định là các pic đặc trưng 

cho vật liệu Hydroxyapatite (HA) qua phổ 

chuẩn của nó. 

Sau 2 và đặc biệt là 10 ngày ngâm 

trong dung dịch SBF, bề mặt thủy tinh cũng 

thể hiện sự thay đổi rõ nét như quan sát trong 

tập hợp các ảnh SEM. Các tinh thể li ti bao 

phủ toàn bộ bề mặt thủy tinh. Kết hợp với các 

phân tích bằng phương pháp nhiễu xạ tia X ở 

trên, lớp tinh thể mới được hình thành này 

chính là lớp khoáng Hydroxyapatite (HA) 

hình thành trên bề mặt thủy tinh sau thực 

nghiệm “in vitro” ngâm bột vật liệu trong 

dung dịch SBF. Các kết quả SEM kết hợp với 

các phân tích pha bằng phương pháp nhiễu xạ 

tia X khẳng định hoạt tính sinh học của vật 

liệu thủy tinh qua việc hình thành một lớp 

khoáng xương mới. Vật liệu thủy tinh này 

hoàn toàn có thể sử dụng trong các nghiên 

cứu tiếp theo để sử dụng như một vật liệu 

xương nhân tạo cho con người. 

Như vậy, vật liệu thủy tinh hoạt tính 

sinh học 58SiO2 - 33CaO - 9P2O5 (% theo 

khối lượng) đã được nhóm nghiên cứu tổng 

hợp bằng phương pháp sol - gel. Hoạt tính 

sinh học của vật liệu tổng hợp được kiểm tra 

và đánh giá bằng thực nghiệm “in vitro”, các 

mẫu bột vật liệu được ngâm trong dung dịch 

giả dịch thể người SBF. XRD và SEM là hai 

phương pháp được sử dụng để đặc trưng lý 

hóa vật liệu trước và sau thực nghiệm “in 

vitro”. Kết quả đạt được khẳng định hoạt tính 

sinh học của vật liệu qua sự hình thành một 

lớp khoáng Hydroxyapatite (HA) mới trên bề 

mặt vật liệu sau ngâm. Lớp khoáng HA này 

chính là thành phần vô cơ trong xương người, 

nó như cầu nối gắn liền miếng ghép vật liệu 
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nhân tạo với xương tự nhiên, qua đó xương 

hỏng được tu sửa và làm đầy. 

Nguồn: vista.gov.vn, 29/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Sáng chế của sinh viên nâng cao giá trị cá ngừ 

Chỉ sau 8 tuần nghiên cứu và triển khai 

ý tưởng, sản phẩm “Hệ thống bảo quản lạnh, 

thu thập, xử lý và truy xuất thông tin cá ngừ” 

của đội HQT đến từ Trường Đại học Duy Tân 

đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi Targeted 

Innovation Challenge toàn quốc 2016. 

Sản phẩm đã xuất sắc đáp ứng các yêu 

cầu về tính sáng tạo, có khả năng thương mại 

hóa cao, góp phần tích cực nâng cao chất 

lượng sản phẩm cá ngừ cũng như hỗ trợ 

ngành thủy sản nước nhà phát triển bền vững. 

Targeted I

Nam qua việc cách thách thức các đội chơi 

đưa ra một giải pháp đối với một vấn đề môi 

trường-xã hội cụ thể. Ở cuộc thi năm nay, 

Frontier đã lựa chọn vấn đề đánh bắt cá ngừ 

bằng phương pháp câu tay làm chủ đề và bài 

toán đặt ra là trên nền tảng sáng chế gốc mà 

Frontier cung cấp, các đội cần đưa ra một 

sáng chế mới nhằm mục đích bảo quản lạnh 

và truy xuất thông tin về cá ngừ. 

-

DNES) gồm: Đội 

tuyển HQT đến từ Trường Đại học Duy Tân, 

Dreamers đến từ Trường Đại học KH&CN Hà 

Nội và 2 đại diện từ Trường Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng là The Law Breakers và The 

Salt Pepper Breads. Các đội tuyển có 30 phút 

để trình bày về sản phẩm của mình, 20 phút để 

thuyết phục nhà đầu tư và 10 phút để trả lời 

các câu hỏi của Hội đồng giám khảo. 

Anh Quân đã được hội đồng giám khảo đánh 

giá cao và trao giải Nhất cùng phần thưởng 

1.000 USD. Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhì 

cho đội Dreamers của Đại học KH&CN Hà 

Nội với phần thưởng trị giá 400 USD. 

Lê Quang Thành - sinh viên năm 3 

Khoa Điện - Điện tử, Trưởng nhóm HQT chia 

sẻ: “Khi lên ý tưởng cho sản phẩm, chúng tôi 

đã tạo ra một quy trình gồm 2 phần: bảo quản 

cá ngừ ở nhiệt độ thấp trong thùng làm lạnh 

và thu thập, xử lý và truy xuất thông tin cá 

ngừ. Vật liệu chúng tôi sử dụng là xốp và 

nhựa composite trên nền tảng ý tưởng thùng 

xốp và mũ bảo hiểm - đây là những vật liệu 

rất rẻ tiền nhưng có thể giúp sản phẩm đảm 

bảo độ bền cơ học, có khả năng cách nhiệt và 

có giá thành thấp. Ngoài ra, thùng bảo quản 

còn được thiết kế với màu sắc dễ nhận biết, 

khi rơi xuống nước vẫn có thể nổi và phát tín 

hiệu SOS. Sản phẩm này được thiết kế đơn 

giản nhưng rất chính xác, giúp tạo ra một quy 

trình chuyên nghiệp, hiệu quả góp phần nâng 

cao chất lượng và giá trị của cá ngừ với chi 

phí đầu tư thấp. Việc sản phẩm có cơ hội 

thương mại hóa sẽ là động lực để chúng em 

tiếp tục phát huy với tinh thần khởi nghiệp 

cao nhất”. 

Trước đó, tại Sự kiện “Diễn đàn 

KH&CN lần thứ 3” và Startup 2 được tổ chức 
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tại Trường Đại học Duy Tân, các thành viên 

trong nhóm HQT đã tham dự sân chơi khởi 

nghiệp với sự góp mặt của nhiều đội chơi đến 

từ các trường đại học trên địa bàn TP Đà 

Nẵng. Sinh viên Lê Quang Thành thuộc nhóm 

IWRobot đã giành giải Nhất với sản phẩm 

“Robot kiểm tra mối hàn vỏ tàu” và sinh viên 

Lê Nhật Hưng thuộc nhóm SmartGlasses đã 

giành giải Nhì với sản phẩm “Kính dành cho 

người khiếm thị”. 

Nguồn: vista.gov.vn, 20/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Dùng đèn led đánh bắt cá 

Hiệu quả khai thác tính trên đơn vị dầu 

tiêu thụ của tàu thực nghiệm sử dụng đèn led 

cao hơn 6,8 lần so với tàu đối chứng sử dụng 

nguồn sáng đèn cao áp. 

Đây là kết quả nghiên cứu của tác giả 

Nguyễn Đức Sĩ, Viện khoa học và công nghệ 

khai thác thủy sản khi nghiên cứu ứng dụng 

nguồn sáng đèn led tập trung cá trên tàu lưới 

vây xa bờ ở tỉnh Quảng Nam. 

 

Nghề lưới vây kết hợp ánh sáng ở 

Quảng Nam có 351 tàu thuyền, trong đó  236 

tàu thuyền công suất từ  50 CV trở lên, chiếm 

tỷ lệ  5,7% tổng số  tàu thuyền toàn tỉnh, hoạt 

động ở  tuyến lộng và tuyến khơi. Tuy nhiên, 

do công nghệ khai thác lạc hậu, chi phí 

chuyến biển cao, nhất là chi phí nhiên liệu 

chiếm 50 - 60% trong tổng số chi phí nên 

hiệu quả kinh tế thấp. 

Trang bị nguồn sáng trên tàu lưới vây 

của ngư dân Việt Nam nói chung và Quảng 

Nam nói riêng, chậm được đổi mới về công 

nghệ để theo kịp tốc độ phát triển của nghề 

đánh cá kết hợp ánh sáng trên thế giới. Tàu 

thuyền đánh cá kết hợp ánh sáng có sự cạnh 

nhau quyết liệt về trang bị nguồn sáng. 

Qua tìm hiểu, nhóm nghiên cứu nhận 

thấy đa số thuyền trưởng đều cho rằng trang 

bị nguồn sáng mạnh chừng nào, thì đánh cá 

được nhiều chừng ấy, trong khi đó, việc trang 

bị ngư cụ như thế nào để phù hợp với việc 

tăng công suất nguồn sáng thì ngư dân chưa 

quan tâm, chưa có sự điều chỉnh nào về chiều 

dài lưới khi tăng công suất nguồn sáng. 

Nguồn sáng ngư dân sử dụng trên tàu lưới 

vây xa bờ ở Quảng Nam đa số là loại bóng 

đèn cao áp có công suất 1000W, mỗi tàu 

trang bị từ 20 đến 30 bóng với tổng công suất 

nguồn sáng từ 20 - 30kW và có xu hướng 

ngày càng tăng số lượng bóng đèn. Số lượng 

bóng đèn càng nhiều đòi hỏi máy phát điện có 

công suất càng lớn, do đó mức tiêu hao nhiên 

liệu phục vụ phát sáng tập trung cá càng cao. 

Các nước có nghề cá phát triển như 

Nhật Bản, Hàn Quốc hầu như đã thay thế toàn 

bộ nguồn sáng bóng đèn cao áp bằng nguồn 

sáng đèn led, và có xu hướng chung là đưa 

nguồn sáng ngầm xuống nước. Nguồn sáng 

bằng đèn led được xác định là loại nguồn 

sáng tiết kiệm được rất nhiều chi phí về nhiên 
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liệu, thân thiện với môi trường và cho năng 

suất đánh bắt cao hơn so với nguồn sáng sử 

dụng bóng đèn cao áp. Tuy nhiên, ở Việt 

Nam việc xuất hiện nguồn sáng đèn led trên 

tàu lưới vây còn rất hạn chế, đang ở trong giai 

đoạn nghiên cứu thử nghiệm hiệu quả sử 

dụng nguồn sáng này. Giá thành đèn led có 

công suất lớn còn cao, rất ít ngư dân biết 

thông tin về loại nguồn sáng này.  Do đó, việc 

cập nhật thông tin, nghiên cứu sử dụng và 

chuyển giao công nghệ đèn led cho ngư dân 

đánh cá kết hợp ánh sáng là vấn đề hết sức 

cấp thiết, tạo điều kiện cho ngư dân có cơ hội 

tiếp cận công nghệ mới về ánh sáng nhân tạo, 

giảm tiêu hao nhiên liệu phát sáng, tăng hiệu 

quả đánh bắt và tăng thu nhập. 

Trong nghiên cứu, số lượng bóng đèn 

led được bố trí làm 3 đợt thực nghiệm trong 3 

chuyến biển. Chuyến biển thứ nhất trang bị 

15 bóng đèn led, công suất mỗi bóng là 

100W, được bố trí ở 2 bên cabin tàu, mỗi bên 

6 bóng; bố trí 3 bóng ở phía sau lái. Độ cao 

treo đèn 5m, góc treo đèn 450. Tổng công 

suất nguồn sáng là 1,5kW. Chuyến biển thứ 

hai, số lượng đèn led bố trí tăng lên 14 bóng 

so với chuyến biển thứ nhất, nâng tổng số 

bóng đèn lên 29 bóng, được phân bố về 2 

phía cabin tàu, mỗi bên 11 đèn pha led cùng 

với 7 bóng tuýp led đặt trên giá đèn. Độ cao 

treo đèn của pha đèn led không thay đổi, 

máng đèn tuýp led đặt ở độ cao 4,5m so với 

đợt thử nghiệm lần 1, góc treo đèn 480. Tổng 

công suất nguồn sáng là 2,368 kW. Đến 

chuyến biển thứ ba, số lượng đèn Led được 

tăng lên 11 bóng, nâng tổng số lượng đèn Led 

bố trí trên tàu là 40 bóng. Trong đó, 11 pha 

đèn led cùng với 1 máng đèn 5 tuýp led bố trí 

ở mỗi bên cabin tàu, 8 tuýp led bố trí trên 2 

máng đèn sau đuôi tàu. Có 18 pha led đặt ở 

độ cao 5m; 4 pha led và 10 tuýp led đặt ở độ 

cao 4,5m, góc treo đèn là 500. Tổng công suất 

nguồn sáng thử nghiệm lần 3 là 2,632 kW. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn 

sáng đèn led trang bị trên tàu thực nghiệm có 

công suất 3,632kW, góc treo đèn 500 cho sản 

lượng đánh bắt cao nhất. Mức tiêu hao nhiêu 

liệu của máy phát điện phục vụ chiếu sáng 

đèn cao áp trên tàu đối chứng cao hơn 4,65 

lần so với mức tiêu hao nhiêu liệu của máy 

phát điện phục vụ chiếu sáng đèn led trên tàu 

thực nghiệm. Hay nói cách khác, sử dụng 

nguồn sáng đèn led tiết kiệm được 78,5% 

nhiên liệu so với sử dụng nguồn sáng đèn cao 

áp. Hiệu quả khai thác tính trên đơn vị dầu 

tiêu thụ của tàu thực nghiệm sử dụng đèn led 

cao hơn 6,8 lần so với tàu đối chứng sử dụng 

đèn cao áp. 

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu 

sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn sáng đèn led đặt 

ngầm dưới nước; tập tính của cá trong vùng 

được chiếu sáng của đèn led. 

Nguồn: khoahocphothong.com.vn, 

13/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Dập lửa nhanh bằng công nghệ „bùng nổ‟ hơi nước 

“Bùng nổ thủy khí hóa hơi sương” là 

công nghệ chữa cháy được ông Phan Đình 

Phương, Tổng Giám đốc Công ty An Sinh 

Xanh, Đà Nẵng phát triển, giúp mỗi m3 nước 

“bùng nổ” thành 1.500 m3 hơi sương ngay ở 

nhiệt độ thường và áp suất thấp. 
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Công nghệ “Bùng nổ thủy khí hóa 

sương” là kết quả 17 năm nghiên cứu của kỹ 

sư Phan Đình Phương và các cộng sự, bắt đầu 

từ một trăn trở. Các tiêu chuẩn phòng cháy, 

chữa cháy quốc tế và Việt Nam quy định các 

tòa nhà và công trình bắt buộc chứa từ 40 đến 

400 mét khối nước để chữa cháy.  

Sau một thời gian dài tìm tòi nghiên 

cứu với nhiều thử nghiệm, kỹ sư Phan Đình 

Phương, sáng tạo công nghệ “Bùng nổ thủy 

khí hóa hơi sương” (tên tiếng Anh là AERO-

HDRODYNAMIC FLASHING FOG 

ANSINHXANH, ký hiệu AFFA 1.500).  

Thay vì dập lửa trực tiếp bằng nước, 

công nghệ này biến một mét khối nước bùng 

nổ thành 1.500 mét khối hơi sương ngay tại 

nhiệt độ thường và áp suất thấp 5-8 at. Nhờ 

đó bao trùm kín cả vùng chân đám cháy, làm 

lạnh và pha loãng oxy, phá hủy dây chuyền 

tiền phản ứng chuẩn bị cho sự cháy nên lửa 

tắt ngay trong chớp mắt. Khi chữa cháy, 

lượng nước phun vào được tiết giảm xuống 

hơn mười lần nhưng tốc độ tắt lửa tăng nhanh 

gấp hàng chục lần. 

Công nghệ chữa cháy này còn được 

gọi là công nghệ 6 không: không cần cấp 

năng lượng, không cần nổ máy, không cần 

máy nén khí, không cần bọt, không ướt tài 

sản, không “ngủ” (có thể hoạt động 24/7). 

Công nghệ này cũng dập tắt nhanh đám cháy 

xăng dầu cực lớn mà hoàn toàn không cần bọt 

hóa học. 

Công ty An Sinh đã chế tạo nhiều thiết 

bị chữa cháy đủ cỡ như máy chữa cháy cố 

định, xe chữa cháy đẩy tay, ba lô đeo vai và 

xe ô tô chữa cháy AFFA 1.500. Riêng xe ô tô 

chữa cháy AFFA 1.500 có dùng chất chữa 

cháy là khí khô và sạch, nhờ đó vừa đảm bảo 

an toàn cho người, vừa không làm ướt tài sản, 

máy tính, tiền bạc và các kỷ vật quan trọng. 

Trong trường hợp đám cháy xảy ra ở các nhà 

máy, tầng hầm sâu, xe AFFA 1.500 có phun 

luồng hơi sương khổng lồ (như sản phẩm 

công ty sử dụng để phun trên cầu Rồng Đà 

Nẵng) cho lửa tự tắt. Lính chữa cháy không 

phải vào sâu trong vùng đầy khói độc, không 

phải đập phá công trình để phun nước vào. 

Với công nghệ này, hơi sương sẽ bao 

kín vùng chân đám cháy, làm lạnh và pha 

loãng oxy, phá hủy tiền phản ứng cháy nên 

làm tắt lửa ngay. Máy chữa cháy AFFA 1500 

ứng dụng công nghệ này giúp giảm hơn 10 lần 

lượng nước cần phun và tăng hàng chục lần 

tốc độ dập tắt lửa, lại không làm ướt tài sản. 

Tuy được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

và Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ cấp 

bằng độc quyền sáng chế, được Tổ chức Sở 

hữu trí tuệ thế giới chấm 10 điểm A nhưng 

công nghệ này vẫn chưa được triển khai đại 

trà tại các cơ quan phòng cháy chữa cháy Việt 

Nam. 

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Đại học Phòng 

cháy chữa cháy cho biết, máy AFFA 1500 

ứng dụng công nghệ này giúp dập lửa nhanh, 

tiết kiệm kinh phí, cách vận hành đơn giản, 

lại không làm hỏng các thiết bị điện tử. Vì 

thế, đây là phương pháp có triển vọng lớn để 

phát triển công tác chữa cháy. 

Nguồn: vista.gov.vn, 6/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 
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Giải pháp mạng wifi cho các tòa nhà cao tầng, khu vui chơi giải trí 

Technology hiện là một trong số ít đơn 

vị trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ 

thông tin (CNTT) vừa cho ra đời một thiết bị 

truy nhập Wifi (Access Point) dùng cho mạng 

VNPT Wifi dựa trên nền điện toán đám mây. 

Đây là mạng wifi công suất lớn, thường được 

triển khai ở khu vực đông người truy cập như 

dãy phố, tòa nhà chung cư cao tầng hay ký 

túc xá. 

Dự án “Nghiên cứu phát triển và sản 

xuất thiết bị truy nhập Wifi (Access Point) 

dùng cho mạng VNPT Wifi dựa trên nền điện 

toán đám mây” trong Chương trình thành 

phần “Nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ cao” thuộc Chương 

trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 

năm 2020… Dự án được Hội đồng nghiệm 

thu cấp Nhà nước đã tiến hành nghiệm thu 

vào đầu tháng 10/2016. 

Đại diện VNPT Technology cho biết, 

đây là một trong những Dự án trọng điểm của 

Công ty, đưa sản phẩm ra thị trường hướng 

tới các nhà mạng và doanh nghiệp để trở 

thành đơn vị tiên phong trong việc phát triển 

công nghệ cao của Việt Nam. 

Sau 3 năm triển khai thực hiện (2013-

2016), Dự án đã hoàn thành với các sản phẩm 

chính gồm: Giải pháp quản lý vận hành mạng 

Wifi tổng thể dựa trên nền điện toán đám mây 

(Wifi core) và Thiết bị mạng truy nhập vô 

tuyến Wifi Access point (AP) dùng trong môi 

trường trong nhà và ngoài trời. Hệ thống quản 

lý mạng Wifi bao gồm đầy đủ các hệ thống 

thành phần như: quản lý thuê bao, tính cước, 

chăm sóc khách hàng, quản lý mạng truy 

nhập vô tuyến, theo dõi, cấu hình hệ thống từ 

xa. Trong khi đó, thiết bị Wifi AP áp dụng 

tiêu chuẩn công nghệ Wifi mới nhất (802.11 

a/b/g/n/ac). 

VNPT Technology - đơn vị chủ trì Dự 

án - đã đồng thời triển khai thử nghiệm mạng 

wifi tại các khu vực thành phố Bắc Ninh, một 

số trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên, Trà Vinh, Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội và mạng wifi VNPT miễn phí 

phục vụ phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm theo dự án 

của UBND thành phố Hà Nội. Kết quả thử 

nghiệm cho thấy các thiết bị và hệ thống vận 

hành tốt với đầy đủ chức năng, đáp ứng được 

nhu cầu của cơ sở triển khai. 

Đây là thiết bị wifi truy cập được sản 

xuất dùng cho các nhà mạng để triển khai 

cung cấp dịch vụ cười dùng có thể được quản 

lý xác thực bằng địa chỉ MAC, cụ thể bằng 1 

account, mỗi account có thể dùng được nhiều 

máy. Để làm mạng này, VNPT Technology 

đã nghiên cứu nhiều công nghệ mới, gồm các 

tiêu chuẩn mới về wifi, như hỗ trợ tốc độ truy 

cập website lên tới 1,3 W/s, trong khi các wifi 

thông thường tốc độ truy cập chỉ 30-40mg/s. 

Kết quả của Dự án có thể ứng dụng cho việc 

triển khai dịch vụ wifi công cộng, cấp độ nhà 

mạng. Thiết bị có thể quản lý được từng 

người dùng, mỗi người dùng có thể được 

quản lý xác thực bằng địa chỉ địa chỉ phần 

cứng (MAC), cụ thể bằng 1 account, mỗi 

account có thể dùng được nhiều máy. 

Một ưu việt đó là, thiết bị này còn 

được trang bị hệ thống quản lý mạng lưới wifi 

dựa trên nền điện toán đám mây. Khi mạng 

này triển khai có thể quan sát được các access 

point, các thiết bị truy cập có bao nhiêu người 

đang truy cập, tình trạng tải đến đâu, đã full 

tải chưa, hoặc mất tín hiệu không liên lạc 

được thì sẽ suy đoán được nguyên nhân để 

sữa chữa. 

Mạng wifi thông thường như trong cơ 

quan thì cả cơ quan có 1 account, chỉ cần biết 
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mật khẩu, ai dùng thế nào mình không biết, 

nếu tính cước thì không tính được, không 

kiểm soát được. Còn với hệ thống thiết bị 

mạng mới của VNPT Technology thì quản lý 

theo account, khi dùng phải khai báo chứng 

minh thư và số điện thoại, như vậy rất dễ cho 

việc kiểm soát đảm bảo an toàn, an ninh.  

Về độ an toàn bảo mật thông tin cho 

người dùng với mạng thông thường, ưu điểm 

của thiết bị mới có 2 lớp bảo mật khi được 

triển khai trên hạ tầng của VNPT, nó được 

bảo vệ 1 lần ở hệ cố định. Bản thân hệ thống 

Internet của VNPT các tổng giao quốc tế hay 

tỉnh đều có hệ thống bảo mật tại đó. Toàn bộ 

hệ thống wifi khi người dùng truy cập lại 

được kiểm soát một lần nữa tại trung tâm. 

Như vậy là được bảo mật 2 lần. Trong khi 

wifi thông thường chỉ được bảo mật 1 lần bởi 

hạ tầng của nhà mạng. Bản thân thiết bị 

access point cũng có 1 lần bảo mật nữa để 

tránh sự đột nhập từ xa, tránh được những 

phiên truy cập giả để lừa đảo người dùng. 

 Sản phẩm của Dự án đáp ứng được 

mục tiêu và nội dung của Chương trình đặt ra, 

có khả năng ứng dụng cho mọi quy mô hoạt 

động và thương mại hóa. Các sản phẩm của 

Dự án đòi hỏi sự nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp từ nhiều nguồn tri thức và kinh nghiệm 

khác nhau trong cùng hướng thì mới có thể 

làm chủ và phát triển được các hệ thống phần 

cứng, phần mềm phức tạp với trình độ công 

nghệ cao. Kết quả đạt được và chỉ tiêu chất 

lượng của hệ thống mạng truy nhập Wifi đã 

đạt mức tiệm cận với các hệ thống trên thế 

giới về tính năng kỹ thuật. 

Nguồn: vista.gov.vn, 5/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Bộ điều khiển các thiết bị điện, điện tử từ xa qua sóng điện thoại 

Đây là sáng kiến của em Lê Tuấn 

Cảnh, học lớp 11, Trường THPT Trương 

Định (thị xã Gò Công, Tiền Giang). Điểm 

mới của sáng kiến này là lần đầu tiên áp dụng 

điện cơ vào việc điều khiển các thiết bị điện, 

điện tử từ xa (trước nay vẫn sử dụng mạch 

điện tử). 

 

 Bộ điều khiển được làm từ các dụng 

cụ, linh kiện như: điện thoại di động, hệ thống 

đóng mở tiếp điểm, bo mạch điều khiển, rờ-le 

từ, cầu dao tự động (CB), biến áp, công tắc... 

Ngoài điều khiển trực tiếp bằng tay, bộ điều 
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khiển này có thể được điều khiển bằng remote 

(khoảng cách 5 mét trở lại) và điều khiển 

bằng điện thoại di động ở khoảng cách xa. 

Ý tưởng sáng tạo xuất phát từ việc nhà 

em có mảnh vườn ở xa nhà, việc đi lại tưới 

tiêu có nhiều bất tiện nên em suy nghĩ sáng 

tạo ra sản phẩm này kết hợp với mô hình điều 

khiển tưới tự động để giúp mẹ em vừa làm 

việc nhà vẫn có thể tưới vườn rau được. 

Về khả năng ứng dụng, sản phẩm này 

có thể được sử dụng để điều khiển các thiết bị 

điện (dân dụng, công nghiệp), điện tử ở 

khoảng xa, đặc biệt là đảm bảo an toàn, 

phòng chống cháy nổ trong trường hợp người 

chủ đi ra khỏi nhà nhưng quên tắt các thiết bị 

điện, điện tử hoặc khi cần khởi động một thiết 

bị nào đó trong nhà nhưng do đang ở xa, nên 

không thể thực hiện được (ví dụ: cần khởi 

động camera an ninh do khi đi làm quên mở 

hay cần mở đèn chiếu sáng trong nhà và trước 

sân nhà khi chiều tối...). 

Nguồn: khoahocphothong.com.vn, 

14/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Radar thời tiết dự báo và cảnh báo dông ở TP.Hồ Chí Minh 

Dông là nhiễu động có tính chất địa 

phương, thường kèm theo hiện tượng phóng 

điện gây nên sấm và chớp. 

Nhóm nghiên cứu Lê Đình Quyết, Đài 

khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, Bùi Thị 

Tuyết, Trường đại học tài nguyên và môi 

trường TP.HCM  đã nghiên cứu sử dụng radar 

thời tiết kết hợp phần mềm raob để dự báo, 

cảnh báo hiện tượng dông ở TP.HCM. 

Dông là một trong những hiện tượng 

thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến 

hoạt động dân sinh kinh tế. Hiện tượng thời 

tiết này có quy mô nhỏ nên dự báo sự xuất 

hiện cũng như cường độ dông vẫn là vấn đề 

khó khăn, phức tạp. Do đó, việc sử dụng 

radar thời tiết kết hợp phần mềm RAOB để 

dự báo, cảnh báo hiện tượng dông ở TP.HCM 

là rất cần thiết.  

Nhóm nghiên cứu thống kê giá trị sản 

phẩm Cmax và XSECT từ radar thời tiết 

nhằm tính xác suất xảy ra dông. Ngoài ra, sử 

dụng các chỉ số bất ổn định khí quyển từ số 

liệu thám không, giá trị tổng hợp Y của radar 

để xây dựng phương trình hồi quy, chạy 

chương trình dự báo dông bằng phần mềm 

được tính toán bằng ngôn ngữ Fortran. Mục 

đích là nâng cao năng lực dự báo, góp phần 

chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại 

do dông gây ra. 

Dông xảy ra trong mây đối lưu phát 

triển mạnh. Dông là nhiễu động có tính chất 

địa phương, thường kèm theo hiện tượng 

phóng điện gây nên sấm và chớp. TP.HCM 

nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa thường 

xuất hiện dông vào mùa mưa từ tháng 5 đến 

tháng 11. Thời gian qua đã có nhiều thiệt hại 

bởi dông gây ra. Thậm chí có những trường 

hợp dông ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến tính mạng con người. Dông là hiện tượng 

thời tiết quy mô nhỏ nên dự báo sự xuất hiện 

cũng như cường độ vẫn là vấn đề khó khăn, 

phức tạp. Bên cạnh các phương pháp truyền 

thống, phân tích bản đồ synop và ảnh mây vệ 

tinh, nhằm mục tiêu nâng cao độ chính xác 

của kết quả dự báo dông, chủ động trong việc 

phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy 

hiểm thì việc ứng dụng phần mềm RAOB và 

ảnh radar thời tiết đóng vai trò khá quan 
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trọng, hỗ trợ đắc lực cho phương pháp dự báo 

truyền thống.  

Trong nghiên cứu này, các tác giả sử 

dụng chuỗi số liệu từ năm 2010 đến năm 2012 

của trạm thám không vô tuyến Tân Sơn Hòa, 

trạm Radar thời tiết Doppler Nhà Bè để phân 

tích, tính toán thống kê. Các phương pháp 

nghiên cứu được áp dụng bao gồm: thống kê 

dữ liệu sản phẩm thứ cấp của radar, cụ thể là 

giá trị phản hồi vô tuyến cực đại theo cột 

Cmax và sản phẩm mặt cắt ngang khối mây 

XSECTđể xác định độ cao đỉnh mây.  

Nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm 

RAOB để tính các chỉ số bất ổn định khí 

quyển từ số liệu thám không vô tuyến, tiến 

hành tính toán tương quan bằng tính năng 

hàm Correl, vẽ đồ thị dạng điểm (Scatter), tìm 

đường ngoại suy bằng chức năng Add 

Trendline để xây dựng phương trình hồi quy. 

Sau đó tiến hành chạy chương trình dự báo 

xác suất xảy ra dông và dự báo dông bằng 

phần mềm Fortran.  

Qua kết quả nghiên cứu hiện tượng 

dông vào năm 2010, 2011, 2012 cho thấy: 

năm 2010 dông xảy ra khoảng 103 ngày/năm, 

tháng 6 có số ngày dông cao nhất là 19 ngày. 

Năm 2011 dông xảy ra khoảng 108 

ngày/năm, tháng 7 có số ngày dông cao nhất 

là 22 ngày. Năm 2012 dông xảy ra tương đối 

ít khoảng 68 ngày/năm, tháng 7 có số ngày 

dông cao nhất là 13 ngày.  

Năm 2010 tháng 4 có số giờ dông và 

số ngày dông thấp nhất. Tháng 6 có số ngày 

dông cao nhất nhưng số giờ dông lại tập trung 

nhiều vào tháng 7. Năm 2011 tháng 4 vẫn là 

tháng có số giờ dông và số ngày dông thấp 

nhất. Tháng 7 có số ngày dông cao nhất, 

trong khi số giờ dông lại tập trung nhiều vào 

tháng 11. Năm 2012 tháng 11 có số giờ dông 

và số ngày dông thấp nhất. Tháng 7 vẫn là 

tháng có số ngày dông cao nhất, nhưng số giờ 

dông lại tập trung nhiều vào tháng 5. Qua đó 

cho thấy hiện tượng dông biến đổi không có 

quy luật. 

Từ 1g00- 11g00 và sau 21g00 tần suất 

xuất hiện dông hầu như không có hoặc có ở 

mức độ thấp. Dông xảy ra có xu hướng tăng 

dần từ 13g00 và bắt đầu giảm dần sau 19g00. 

Cụ thể: năm 2010 tần suất xuất hiện dông tập 

trung nhiều nhất lúc 17g00. Năm 2011, 2012 

diễn biến gần như nhau tập trung nhiều nhất 

lúc 19g00. Tuy nhiên, theo số liệu giờ bắt đầu 

xảy ra dông các năm 2010, 2011, 2012 thì giờ 

bắt đầu xảy ra dông không nhất thiết phải 

đúng 19g00, thông thường dông tập trung 

nhiều trong khoảng 18g00- 18g45. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, radar 

thời tiết Doppler có khả năng xác định được 

vùng nào dông, vùng nào không dông một 

cách khá chi tiết. 

Nguồn: khoahocphothong.com.vn, 

15/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Túi PVC chứa nước khổng lồ và siêu bền  

Độ bền của túi sử dụng kéo dài 7-10 

năm và không bị các loại côn trùng hoặc hải 

sản như cua, tôm cắn rách, đây là giải pháp 

trước mắt để giảm bớt khó khăn cho người dân 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

khi chống hạn mặn, do Đại học quốc gia 

TP.HCM (ĐHQG-HCM) nghiên cứu chế tạo. 
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Sau hơn bốn tháng nghiên cứu và triển 

khai, ĐHQG-HCM đã đưa vào sử dụng 

những túi nước đầu tiên cho người dân vùng 

hạn mặn Bến Tre. 

Đây là nhóm giải pháp đầu tiên của 

ĐHQG-HCM khi tìm hiểu và đưa ra giải pháp 

chống hạn hán, xâm mặn. Nhóm nghiên cứu 

đã đưa vào sử dụng 4 túi PVC chứa nước 

cộng đồng, mỗi túi 50 m3 đặt tại trường học, 

trạm y tế, ủy ban; 5 túi dung tích 10 m3. 

Nhóm nghiên cứu đã chọn chất liệu 

bằng bạt PVC, gia công bằng phương pháp 

hàn nhiệt kết hợp keo dán để làm nên những 

túi chứa nước ngọt di động khổng lồ. Thể tích 

có thể điều chỉnh từ 10 đến 50 m3. Hình dạng 

túi được thiết kế phù hợp với địa hình, nhu 

cầu của từng địa phương và người sử dụng. 

Túi hình trụ tròn dành cho khu vực có nhiều 

kênh, mương. Mương đang có nước hoặc khô 

đều có thể đặt túi được. Túi hình vuông hoặc 

chữ nhật dành cho khu vực có ao, hồ, vuông 

nuôi thủy sản, các túi này đặt trực tiếp vào 

nơi đang có nước bị xâm mặn. Phương pháp 

này cũng tiết kiệm diện tích vì sử dụng chính 

diện tích bị xâm mặn để chứa nước ngọt. 

Chi phí lắp đặt túi 50 mét khối dành 

cho khu dân cư là 33 triệu đồng, túi nhỏ 5 mét 

khối dành cho hộ dân là 8,6 triệu đồng. Các 

hộ dân có thể tự lắp đặt, tận dụng hệ thống 

máy bơm và đường ống có sẵn từ trong nhà 

để giảm chi phí từ 2-3 triệu đồng, thời gian 

lắp đặt trong khoảng 6 đến 9 ngày. Người dân 

có thể tự lắp đặt túi PVC theo tài liệu hướng 

dẫn và có thể thu gọn, cất đi khi không sử 

dụng vào mùa nước nổi để kéo dài thời gian 

sử dụng.  

Theo PGS.TS Huỳnh Đại Phú, chi phí 

lắp đặt túi PVC khá rẻ, thực hiện nhanh chóng, 

hiệu quả cao, tận dụng được nguồn lực có sẵn 

ở địa phương. Loại túi này cũng dễ bảo trì, sửa 

chữa, chẳng hạn trường hợp túi bị thủng người 

dân có thể tự vá được. Khi không dùng, người 

dân có thể tháo túi ra, cuộn lại hoặc sử dụng 

vào mục đích khác. PGS Phú cho biết thêm độ 

bền của túi sử dụng kéo dài 7-10 năm và sẽ 

không bị các loại côn trùng hoặc hải sản như 

cua, tôm cắn rách, bà con yên tâm sử dụng. 

Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục chuyển giao 

công nghệ cho người dân và nhân rộng mô 

hình này ra các địa phương khác. 

Tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, 

nhóm nghiên cứu lắp đặt túi PVC cộng đồng 

50 mét khối tại hộ ông Bảy Đèo, xã Thừa 

Đức. Ông Bảy Đèo đã lấy nước mưa đầy túi 

trong 8 ngày.  

Cuối tháng 3/2016, nhận được lời đề 

nghị giúp đỡ của Tỉnh ủy Bến Tre, nhóm 

nghiên cứu của ĐHQG-HCM đã bắt tay tìm 

hiểu và đưa ra giải pháp chống hạn hán, xâm 

mặn tại đây. Các giải pháp truyền thống mà 

tỉnh Bến Tre áp dụng, như xây dựng bể chứa 

nước ngọt, chỉ là tạm thời, tốn kém, khó di 

dời nên chưa đạt hiệu quả cao. Nhóm nghiên 

cứu của ĐHQG-HCM chia ra ba hướng để 

triển khai gồm nhóm của PGS.TS Huỳnh Đại 

Phú (khoa công nghệ vật liệu, Trường ĐH 

Bách Khoa) giải bài toán trước mắt về việc 

trữ nước ngọt. Nhóm trung hạn của khoa môi 

trường, Trường ĐH Bách Khoa nghiên cứu 

xây dựng hệ thống xử lý nước nhiễm mặn RO 

công suất 15 mét khối một ngày. Nhóm lâu 

dài của ThS Hồ Long Phi (Giám đốc Trung 

tâm quản lý nước và Biến đổi khí hậu) xây 



 

Bản tin Thành tựu KH&CN Việt Nam                                  Tháng 12/2016                                         23/48 

dựng chương trình tổng thể cho việc thích 

ứng với biến đổi khí hậu.  

Các nhóm nghiên cứu giải pháp trung 

và dài hạn của ĐHQG-HCM hiện vẫn đang 

tiếp tục đồng hành cùng bà con ĐBSCL trong 

cuộc chiến chống hạn mặn và thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

Nguồn: khoahocphothong.com.vn, 

10/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Hệ thống tracking năng lượng mặt trời thụ động 

Tính toán và chế tạo hệ thống tracking 

năng lượng mặt trời thụ động là đề tài nghiên 

cứu của các tác giả Tăng Huệ Hưng, Nguyễn 

Văn Hiếu, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. 

Năng lượng tái tạo, năng lượng mặt 

trời là nguồn năng lượng vô tận sẽ thay thế 

dần các nguồn năng lượng truyền thống như: 

năng lượng hóa thạch, thủy điện, hạt nhân,… 

Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng 

mặt trời, cần được khai thác và phát triển với 

hiệu quả cao nhất bằng các giải pháp công 

nghệ. Phương pháp tracking là một trong số 

các giải pháp giúp nâng cao năng lượng thu 

được từ các hệ thống điện mặt trời được ứng 

dụng tại nhiều nước phát triển nhưng chưa 

được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.  

Trong công trình nghiên cứu này này, 

các tác giả tập trung vào việc thiết kế và chế 

tạo một hệ tracking năng lượng mặt trời theo 

phương pháp tracking thụ động. Nguyên lý 

chính là dựa các dữ kiện bất biến như kinh vĩ 

độ, các tham số thời gian để tính toán được vị 

trí tương đối góc mặt trời từ đó điều khiển 

mặt phẳng tấm panel luôn hướng vuông góc 

mặt trời. Các kết quả thực nghiệm cho thấy 

giải pháp tracking thụ động có nhiều ưu điểm 

và kỳ vọng có thể giúp tăng trên 30% lượng 

điện năng thu được. 

Nguồn: khoahocphothong.com.vn, 

1/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

“Cánh tay Robot SCARA” của sinh viên HUTECH được tuyên dương tại                  
Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc 

Vừa qua, tại Lễ tuyên dương và trao 

giải Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ 

IX – năm 2016, do Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc, 

nhóm sinh viên trường Đại học Công nghệ 

TP.HCM (HUTECH) đã được vinh danh với 

sản phẩm tiêu biểu “Cánh tay Robot SCARA 

trong kỹ thuật tạo mẫu in 3D”. 

Đó là Nguyễn Tuấn (Lớp 13DCT02), 

Nguyễn Thành Liêm (Lớp 13DCT01) và 

Nguyễn Khương Duy (Lớp 13DCT01), hiện 

đang là sinh viên năm 4, Khoa Cơ – Điện – 

Điện tử HUTECH. 
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Sản phẩm “Cánh tay Robot SCARA 

trong kỹ thuật tạo mẫu in 3D” có chức năng 

tạo mẫu nhanh các chi tiết thiết kế CAD trên 

máy tính. Về chi tiết, sản phẩm có thể in ra 

vật thể bằng nhựa PLA từ các bản thiết kế 

trên các phần mềm mô phỏng và thiết kế 3D 

bằng phương pháp FFF (Fused Filament 

Fabrication). Máy được điều khiển bằng 

chương trình số NC (Numerical control), có 

thể đọc được G-code  để vừa thực hiện chức 

năng in 3D. Đặc biệt, sản phẩm còn ứng dụng 

thuật toán điều khiển Robot SCARA vào điều 

khiển máy in 3D để đạt được độ chính xác 

yêu cầu khi gia công in 3D (sai số từ 0.05 đến 

0.1 mm) và ứng dụng các phần mềm cắt lớp 

sẵn có như Slic3r, CURA,...để xuất mã G-

code cho máy in hoạt động, các phần mềm 

Match3 để xuất chương trình điều khiển máy 

in 3D. Kết cấu máy dạng Robot SCARA 

được ứng dụng trong in 3D nội suy cao và có 

khả năng nội suy đường thẳng, đường cong 

và đạt độ chính xác cao. Xét về góc độ gia 

công tạo hình, máy có thể in các chi tiết với 

kích thước từ dài x rộng x cao trong khoảng 

từ 150x150x200 mm. 

 

In 3D là công nghệ mới mang giá trị 

thúc đẩy phát triển nhiều ngành như cơ khí, 

xây dựng, y học,... và trong tương lai có thể 

thay thế dần phương pháp gia công cơ, hạn 

chế ô nhiễm môi trường, rút ngắn thời gian 

tạo mẫu mới. Theo đó, sản phẩm Cánh tay 

Robot SCARA trong kỹ thuật tạo mẫu in 3D 

của HUTECH đã vận dụng tiến bộ khoa học 

hiện có kết hợp thêm nhiều cải tiến kỹ thuật 

cùng nhiều tính năng thông minh khác. Đó 

chính là điểm khác biệt giúp sản phẩm của 

HUTECH được đánh giá cao”. 

 Nguồn: hutech.edu.vn, 15/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Sinh viên FPT chế tạo “máy bay selfie” giúp selfie từ trên cao bằng smartphone 

Nhóm sinh viên Đại học FPT vừa bảo 

vệ tốt nghiệp với đồ án “Hummingbird”, chế 

tạo “máy bay” giúp người dùng có thể selfie 

thoải mái từ độ cao hàng chục mét trên không 

bằng chính chiếc điện thoại của mình. 

 

Nhận thấy xu hướng chụp ảnh selfie 

đang rất phổ biến đối với hầu hết người dùng 
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smartphone, 5 nam sinh viên chuyên ngành 

Kỹ thuật phần mềm của Đại học FPT đã nảy 

ra ý tưởng sử dụng máy bay mini, cùng hệ 

thống điều khiển từ xa để chụp các bức ảnh từ 

trên cao. 

Cụ thể, nhóm “Hummingbird” đã áp 

dụng phần mềm nhúng để thiết kế ứng dụng 

Android trên điện thoại, hỗ trợ người dùng 

điều khiển flycam để quay phim, chụp ảnh, 

livestream… Sản phẩm công nghệ này giúp 

tiết kiệm thời gian và công sức, phục vụ nhu 

cầu sáng tạo hình ảnh toàn cảnh trên không 

trung. 

 

Nhờ am hiểu sâu sắc giải thuật từ 

những dự án ứng dụng CNTT tại Đại học 

FPT, các thành viên nhóm “Hummingbird” 

đã hoàn thành xuất sắc đề tài đầy thử thách. 

Điểm chung của các thành viên trong nhóm là 

cùng yêu thích công nghệ, đặc biệt là phần 

mếm nhúng. Vì thế, các thành viên đã rất kiên 

trì với việc “cân não” nghiên cứu và thí 

nghiệm sản phẩm nhiều lần để tạo ra một 

“chiếc máy ảnh biết bay” có đầy đủ tiện ích, 

nhưng giá cả thấp hơn nhiều lần các sản phẩm 

trên thị trường. 

Ban đầu, nhóm “Hummingbird” gặp 

phải khó khăn trong việc giữ máy bay ổn định, 

vì thiếu nhiều kinh nghiệm vật lý, giải thuật lạ 

và xử lý tín hiệu từ cảm biến. Ngoài ra, các 

sinh viên CNTT hầu như không có kinh 

nghiệm về cơ khí nên phải dành nhiều thời 

gian để tập hàn, đấu nối, cắt gọt linh kiện... 

Nhóm sinh viên thực hiện đồ án FPT 

“Hummingbird” được các thầy phản biện 

đánh giá cao về khả năng lập trình và 

teamwork trong buổi bảo vệ đồ án cuối kỳ 

vừa qua. Các sản phẩm công nghệ như 

“Hummingbird” sẽ nhanh chóng phổ biến 

trong cuộc sống khi có ngày càng nhiều 

những ý tưởng áp dụng CNTT của sinh viên 

được đắp thành hình. 

Nguồn: ictnews.vn, 26/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Nhiều sáng tạo xanh có khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

Các giải thưởng sáng tạo xanh phát 

huy được sự tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ 

trong sự phát triển, bảo vệ môi trường bền 

vững. 
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Mới đây, Tổng cục Môi trường thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 

Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tổ chức lễ chung kết và trao Giải thưởng 

Sáng tạo xanh lần thứ 1 với sự tài trợ chính 

của công ty FrieslandCampina Việt Nam. 

Giải thưởng Sáng tạo xanh là một phần 

trong chương trình “Vì Môi trường Việt Nam 

xanh” được ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 

FrieslandCampina Việt Nam và Tổng cục 

Môi trường trong từ năm 2015. 

Nội dung của chương trình thỏa thuận 

hợp tác tập trung vào việc giáo dục nâng cao 

nhận thức về bảo vệ môi trường tại Việt Nam 

thông qua các cuộc thi, giáo dục ngoại khóa 

(đặc biệt là giới trẻ); hỗ trợ thực hiện các hoạt 

động tuyên truyền, khuyến khích, động viên 

các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích 

cực trong công tác bảo vệ môi trường; chú 

trọng đầu tư cho các hoạt động, sự kiện, ngày 

lễ các cuộc thi về môi trường tại Việt Nam; tổ 

chức và thực hiện các hoạt động làm giảm 

thiểu và ngăn chặn các vấn đề về ô nhiễm môi 

trường tại Việt Nam. 

Sau 10 tháng triển khai, Ban Tổ chức 

đã nhận được gần 1.500 bài dự thi của các cá 

nhân/nhóm tác giả tham dự đến từ 50/63 

tỉnh/thành phố. Tại đêm Chung kết có 30 tác 

phẩm được trao giải, trong đó 8 các tác giả 

xuất sắc đã trình bày tác phẩm trực tiếp với 

Hội đồng cố vấn. Tại đây, Hội đồng cố vấn đã 

xem xét, đánh giá, đưa ra các câu hỏi đối với 

từng tác phẩm và cho điểm để trao các giải 

Nhất, Nhì. 

Các tác phẩm đạt giải Nhất gồm: "Hệ 

thống hút và xử lý dầu tràn" của tỉnh Tuyên 

Quang; "Cột đo mức nước, tốc độ nước, tự 

động chiếu sáng ban đêm, tích hợp bắt côn 

trùng gây hại, cảnh báo nguy hiểm đặt tại các 

ngần-đập tràn" của tỉnh Lào Cai; "Nghiên 

cứu, thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tấm 

lợp (trần, vách, sàn nhà) không sử dụng sợi 

amiang" của TP HCM. 

Nhóm tác giả của học sinh Trường 

THPT Văn Bản của tỉnh Lào Cai cho rằng sản 

phẩm Cột đo mức nước, tốc độ nước, tự động 

chiếu sáng ban đêm, tích hợp bắt côn trùng 

gây hại, cảnh báo nguy hiểm đặt tại các ngần-

đập tràn có giá thành rẻ và tính thực tiễn cao. 

Nhóm mong muốn nhân rộng sản phẩm ra các 

tỉnh miền núi phía Bắc để góp phần giúp bạn 

học sinh và thầy cô an toàn hơn trong mùa 

mưa lũ. 

Những giải thưởng Sáng tạo Xanh lần 

này có thể ứng dụng thực tiễn vào công tác 

bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và đặc 

biệt là nâng cao năng lực, nhận thức cho thế 

hệ trẻ. 

Nguồn: vov.vn, 15/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 

Học sinh An Lạc Thôn thắng lớn ở cuộc thi "Sáng tạo xanh" 

Chỉ với 3 đề tài tham dự cuộc thi 

"Sáng tạo xanh" lần thứ nhất tổ chức tại Hà 

Nội nhưng học sinh trường THPT An Lạc 

Thôn, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) lại đạt 

thứ hạng rất cao. Đây cũng là ngôi trường mà 

nhiều năm liền liên tục có học sinh đi tham 

dự các cuộc thi quốc tế về lĩnh vực môi 

trường. 

Thầy Nguyễn Ngọc Hải (giáo viên 

trường THPT An Lạc Thôn) cho biết, tham 

gia cuộc thi này có 1.497 đề tài, trong đó học 

sinh trường THPT An Lạc Thôn có 3 đề tài 
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dự thi. Kết quả, học sinh trường này đạt một 

giải Nhì với đề tài “Thuốc trừ sâu sinh học” 

do các em học sinh Lê Song Hồ, Nguyễn Thị 

Yến Bình, Nguyễn Minh Tường và đề tài 

"Túi giữ nhiệt thân thiện" đạt giải Ba do các 

em La Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Hảo, Lê Ngọc 

Hạnh Nhi thực hiện. 

 

Làm thế nào để tạo ra một sản phẩm trừ 

sâu sinh học đơn giản, dễ làm từ các nguyên 

liệu có sẵn trong tự nhiên nhưng đạt hiệu quả 

cao, thân thiện với môi trường đó là một câu 

hỏi lớn dành cho mọi người, trong đó có các 

em học sinh trường THPT An Lạc Thôn. Từ 

đó, nhóm học sinh đã tiến hành tìm hiểu và 

phân tích thực trạng sử dụng thuốc trừ sâu ở 

địa phương, qua đó tiến hành thí nghiệm trích 

lấy các chất từ cây cúc dại và cây thuốc cá để 

tạo nên “Thuốc trừ sâu sinh học”. 

Điểm nổi bật của sản phẩm thân thiện 

với môi trường, tiêu diệt trên 90% sâu hại rau 

màu chi phí thấp vì các nguyên liệu có sẵn 

trong tự nhiên, cách sản xuất đơn giản, cách 

tạo ra sản phẩm dễ làm, có thể áp dụng rộng 

rãi nhằm thay thế các sản phẩm trừ sâu hóa 

học gây ô nhiễm môi trường như hiện nay. 

Các nông sản tạo ra đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

Còn với đề tài “Túi giữ nhiệt thân 

thiện”, theo em Lê Ngọc Hạnh Nhi, nước là 

khởi nguồn của sự sống trên trái đất, đồng 

thời cũng là nguồn để duy trì sự sống tiếp tục 

tồn tại nơi đây. Sinh vật không có nước sẽ 

không thể sống nổi và con người nếu thiếu 

nước cũng sẽ không tồn tại. "Làm thế nào để 

giữ lạnh lâu các chai nước khi mang theo đi 

học, đó là một câu hỏi được nhóm đặt ra. Từ 

đó, nhóm đã tiến hành sử dụng giấy cách 

nhiệt và các vải vụn tạo nên các “Túi giữ 

nhiệt thân thiện". 

Để có những chiếc túi giữ nhiệt thân 

thiện này, các em sử dụng nguyên liệu từ giấy 

cách nhiệt, vải vụn để may thành túi và khi 

may xong, các túi có thể được trang trí thêm 

bằng các họa tiết vui nhộn, bắt mắt trên túi để 

tăng vẽ mỹ quan, thân thiện với môi trường. 

Cho các chai nước ướp lạnh hay đông đá vào 

túi, sau đó rút dây lại và mang đi học, thế là có 

nước mát sử dụng trong cả buổi học. Kết quả 

của việc thử nghiệm cho thấy, túi có khả năng 

giữ nhiệt đến 98% nên được nhiều học sinh 

yêu thích, luôn mang theo khi đến trường. 

Nguồn: dantri.com.vn, 15/12/2016 

Trở về đầu trang

************** 
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B.THÔNG TIN SÁNG CHẾ VIỆT NAM 

1-0016036 Quy trình xác thực chống hàng giả 

Tác giả: Phạm Thị Lý, Doãn Đình 

Chúc, Nguyễn Hoàng Tùng 

Sáng chế đề cập đến quy trình xác thực 

chống hàng giả, trong đó quy trình này sử 

dụng máy tính xử lý trung tâm để quản lý mã 

tem và sản phẩm chính hãng gắn mã tem này 

thông qua mạng viễn thông. Quy trình theo 

sáng chế có khả năng quản lý và cung cấp 

thông tin xác thực sản phẩm chính hãng thông 

qua thiết bị di động cài phần mềm xác thực.  

 

Ngoài ra, quy trình theo sáng chế có 

khả năng quản lý mã tem xác thực chống 

hàng giả để đảm bảo mỗi sản phẩm chỉ được 

xác thực một lần tránh được việc làm giả tem 

và sản phẩm. 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 

1-0016065 Thiết bị sàng, lọc và rửa cát 

Tác giả: Võ Tấn Dũng 

Sáng chế đề cập đến thiết bị sàng, lọc 

và rửa cát bao gồm phần cố định (1) và phần 

chuyển động (2) trong đó phần chuyển động 

(2) được liên kết với phần cố định (1) bằng 

các cụm đỡ đàn hồi (11), trong đó:  

      phần chuyển động (2) bao gồm mặt 

sàng (3) để loại bỏ tạp chất ra khỏi cát, bộ 

phận trục chính (4) bao gồm vỏ trục chính 

(4.1) và trục chính (4.2) trong đó trục chính 

(4.2) được liên kết với các vật nặng lệch tâm 

(5) ở hai đầu để thúc đẩy phần chuyển động 

(2) dao động theo chu kỳ; và  

     phần cố định (1) bao gồm các chân 

đỡ, cụm dẫn động (6) để dẫn động thiết bị 

hoạt động, bộ phận lọc và thu gom (8) để tiếp 

nhận cát sạch từ mặt sàng, và bộ phận nạp (7) 

để đưa hỗn hợp cát ư nước và nước vào thiết 

bị sàng, lọc và rửa cát;   
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     trong đó lực dẫn động được truyền 

từ cụm dẫn động (6) tới trục chính (4.2) thông 

qua khớp nối mềm (12) làm cho phần chuyển 

động (2) cùng với mặt sàng (3) dao động liên 

tục theo chu kỳ nhờ có vật nặng lệch tâm (5). 

 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 

1-0016066 Phương pháp tổng hợp febrifugin hydroclorua và các dẫn xuất với 
vòng quinazolin được biến đổi 

Tác giả: Đoàn Thị Mai Hương, Phạm 

Văn Cường , Trần Văn Hiệu, Vũ Văn Nam, 

Trương Bích Ngân, Châu Văn Minh 

Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng 

hợp hợp chất febrifugin hydroclorua có công 

thức (1) và các dẫn xuất với vòng quinazolin 

được biến đổi có công thức (2a-2e): 

 

từ axit L-glutamic có công thức (3):   

 

thông qua việc mở vòng epoxy bằng 

amin bậc ba (Et3N) và việc sử dụng chất lỏng 

ion thay thế dung môi hữu cơ với sự hỗ trợ 

của vi sóng trong phản ứng oxy hoá. ưu điểm 

của phương pháp này là thay thế chất phản 

ứng NaH, KH đắt tiền, dễ cháy nổ, không 

kinh tế bằng chất phản ứng amin bậc ba là 

Et3N dễ mua, không đắt, phản ứng êm dịu 

hơn, ít tạo sản phẩm phụ, dễ thao tác với khối 

lượng lớn. Đồng thời thay thế dung môi hữu 

cơ độc hại bằng chất lỏng ion với sự hỗ trợ 

của vi sóng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện 

phản ứng, nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm 

năng lượng, thân thiện với môi trường.   

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 
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1-0016069 Khung võng xếp và khung võng - bàn xếp 

Tác giả: Đào Triệu Nguyên, Đào Triệu 

Trung, Đào Triệu Kỳ  

Sáng chế đề cập đến khung võng xếp 

có thể chuyển thành bàn, cả hai đều vững 

chãi, chắc chắn và có chi phí sản xuất thấp. 

 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 

1-0016082 Đạn dùng để chữa cháy 

Tác giả: Vũ Văn Thắng 

Sáng chế đề cập đến việc sử dụng một 

loại súng để bắn đi một viên đạn dùng để 

chữa cháy. Đạn có chứa một ít thuốc nổ, các 

ngòi nổ, chất cháy và thuốc phóng: khi đến 

mục tiêu gặp nhiệt độ cao của đám cháy hoặc 

va chạm mạnh đạn sẽ nổ tung để phát tán chất 

chữa cháy ra xung quanh để dập tắt lửa. 
 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 

1-0016094 Tổ hợp máy đổ bê tông và cần trục tháp 

Tác giả: Đào Huân 

Sáng chế đề cập tới tổ hợp máy đổ bê 

tông (A) và cần trục tháp (B) bao gồm: máy 

bơm bê tông (1), thùng chứa bê tông (2) đặt 

trên mặt đất, các đoạn ống dẫn bê tông (4), 

(11), (20) và khớp cầu (23) lắp ở bên trong 

các đoạn tháp (12) để sử dụng các đoạn tháp 

(12) đỡ các đoạn ống dẫn bê tông (11) đứng 
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vững chắc ở trên cần trục tháp (B), các đoạn 

thép (27) (29) lắp ở cạnh dưới cần treo vật 

(25) của cần trục tháp (B); tại cạnh dưới 

thanh thép (29) lắp các đoạn ống dẫn bê tông 

(37a), (37b), (37c), (37d), và (37e) lồng vào 

nhau và sử dụng thanh thép (29) làm đường 

dẫn các đoạn ống lồng này di chuyển, các 

đoạn ống đổ bê tông (77), (82), (84) lắp khớp 

cầu (83) và đai thép (85), cơ cấu chốt (88) lắp 

ở đầu trước, đầu sau các đoạn ống lồng này, 

cơ cấu kéo các đoạn ống lồng (37e), (37d) 

(37c), (37b) di chuyển gồm tời điện (107) lắp 

ở trong cần treo vật (2 5), các nhánh dây cáp 

(108a), các puli (110), (111), (112), (113) lắp 

ở cần treo vật (25) để kéo các đoạn ống lồng 

(37e), (37d), (37c), (37b) di chuyển kéo dài ra 

hoặc thu ngắn lại ở các vị trí đổ bê tông, cơ 

cấu làm nghiêng các đoạn ống (82), (84) gồm 

đoạn thép (114), máy bơm dầu (129), thùng 

chứa dầu (133) để xi lanh - pít tông (122) 

hoạt động kéo, đẩy các đoạn ống (82), (84) 

nghiêng về phía sau, phía trước ở các tầm với 

ngắn nhất đến dài nhất để đổ bê tông. 

 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 

1-0016095 Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano curcumin 

Tác giả: Trần Đại Lâm, Lưu Hải 

Minh, Vũ Đình Hoàng  

Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế 

hệ vi nhũ tương nano curcumin bao gồm các 

bước: 

(i) chuẩn bị pha phân tán bằng cách 

cho curcumin hòa tan trong dung môi etanol 

với tỷ lệ curcumin: dung môi etanol là 8:10 

(khối lượng: thể tích);   

(ii) tạo hỗn hợp chất mang PEG/EG 

bằng cách phân tán đều PEG và EG trong 

nước với tỷ lệ PEG:EG:nước là 7,5:30:10 

(khối lượng:thể tích:thể tích) trên máy rung 

siêu âm trong thời gian 2 giờ ở nhiệt độ 

phòng; và   

(iii) tạo hỗn hợp đồng nhất bằng cách 

trộn pha phân tán, hỗn hợp chất mang 

PEG/EG và chất nhũ hóa lexitin sao cho các 

chất curcumin, PEG, lexitin trong hỗn hợp 

đồng nhất này có tỷ lệ curcumin:PEG:lexitin 

là 8:7,5:10 (khối lượng:khối lượng:thể tích) 

trong thiết bị tạo nhũ; và   

(iv) tạo hệ vi nhũ tương nano curcumin 

bằng cách để qua đêm hỗn hợp đồng nhất thu 

được ở bước (iii) ở nhiệt độ phòng, đem ly 

tâm với tốc độ 5000 vòng/phút trong thời gian 

10 phút và lặp lại ly tâm 6 lần, thu được hệ vi 

nhũ tương nano curcumin. 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang
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************** 

1-0016121 Bộ gội xả cơ động khép kín 

Tác giả: Nguyễn Bảo Long 

Sáng chế đề xuất bộ gội xả cơ động 

khép kín bao gồm thân thùng (11) có nắp 

(12), bên trong có chứa thùng chứa nước sạch 

(2), thùng chứa nước thải (3) chồng lên trên 

thùng chứa nước sạch (2) và mặt trên có 

miệng thu nước (31), bồn gội (4) chồng lên 

trên thùng chứa nước thải (3), phần kê đầu  

(5) ở một bên của bồn gội (4) và ngay trên 

nắp (12), cụm cung cấp nước để lấy nước từ 

thùng chứa nước sạch (2) cung cấp cho bồn 

gội (4); nắp chụp gập lại được (6) trùm lên 

phần trên thân thùng (11) và nắp (12) khi ở 

trạng thái sử dụng và có thể gập lại và đưa 

vào trong thân thùng (11), nắp chụp (6) có lỗ 

thứ nhất (61) ở một phía, và hai lỗ thứ hai 

(62) ở phía đối diện.   

 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 

1-0016122 Hệ thống đảo chiều băng tải của máy gặt đập liên hợp 

Tác giả: Quách Ba 

Sáng chế đề xuất hệ thống đảo chiều 

băng tải của máy gặt đập liên hợp trong đó 

băng tải được truyền động từ động cơ thông 

qua dây đai (1) đến trục truyền động băng tải 

(2), hệ thống bao gồm cụm xoay ngược trục 

truyền động băng tải (2) và cụm điều khiển 

(6) điều khiển độ căng của dây đai (1) để 

nối/ngắt truyền động từ động cơ đến trục 

truyền động băng tải (2), khác biệt ở chỗ cụm 

xoay ngược trục truyền động băng tải (2) kết 

hợp với cụm điều khiển (6) dưới dạng cần 

điều khiển. 

 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 

1-0016151 Cơ cấu cắt mặt bảng quảng cáo khi có bão 
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Tác giả: Lê Thành Việt Anh 

Sáng chế đề cập đến cơ cấu cắt mặt 

bảng quảng cáo khi có bão bao gồm: một kết 

cấu đỡ được làm thích ứng lắp cố định trong 

khung dàn căng mặt bảng quảng cáo, kết cấu 

chuyển động gồm hai dao cắt đặt xoay trên 

hai thanh đỡ trong đó hai lưỡi cắt sẽ cắt đi 

xuống phá rách hai mặt bảng cần cắt, đuôi hai 

dao cắt được kéo lên nhờ hai thanh kéo tác 

động bởi dây cáp mà một đầu của nó có trục 

quay bên dưới cuộn vào. 

 

Theo công báo sở hữu công nghiệp số 

344/2016 

Trở về đầu trang

************** 
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C. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

I. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 

1. Nghiệm thu đề tài 

TT Ngày Tên đề tài/Dự án 

1.  02/12/2016 

Nghiên cứu tổng hợp Rod-coil Diblock Copolymers dẫn điện poly(3-

hexylthiophene)-block-poly(2-hydroxyethylmethacrylate-random-N,N-

Dimethylamino-2-ethylmethacrylate) trên cơ sở poly(3-hexylthiophene)-

macroinitiator. 

2.  08/12/2016 
Nghiên cứu khả năng thả cá dựa trên tính toán sức tải thủy vực của kênh 

Nhiêu Lộc-Thị Nghè. 

3.  12/12/2016 Hoàn thiện cơ chế quản lý hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh. 

4.  19/12/2016 Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở PP/TiO2/Ag. 

5.  19/12/2016 
Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Hồ Chí 

Minh đáp ứng sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Thành phố. 

6.  21/12/2016 
Xây dựng mô hình dạy học đọc tiếng việt ở tiểu học theo cách tiếp cận năng 

lực. 

7.  23/12/2016 Nghề làm trang phục cải lương tuồng cổ ở thành phố Hồ Chí Minh. 

8.  26/12/2016 

Nghiên cứu tổng hợp polyurethane “tự chữa lành” trên cơ sở nối mạng Diels-

Alder giữa các pha cứng/mềm nhằm ứng dụng trong chế tạo sản phẩm 

polyme kỹ thuật chống rạn nứt. 

9.  28/12/2016 
Nghiên cứu sinh khả dụng và tính an toàn của một số chủng vi khuẩn 

Bacillus sinh chất chống oxi hóa để ứng dụng làm thực phẩm chức năng. 

10.  28/12/2016 
Nghiên cứu bào chế mỹ phẩm “Gel dương cam cúc (Matricaria chamomilla 

L.) - Liposomes” hỗ trợ điều trị da bị viêm và dị ứng. 

11.  29/12/2016 
Các trực khuẩn đa kháng thuốc chiếm cư đường tiêu hóa của người lành 

mạnh. 

Trở về đầu trang  
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2. Giám định đề tài 

TT Ngày Tên đề tài/Dự án 

1.  01/12/2016 Tệ nạn, tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Thực 

trạng và giải pháp phòng, chống. 

2.  08/12/2016 Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh thông tiểu lưu và thông tiểu ngắt 

quãng trong giảm đau sản khoa nhằm phòng ngừa bí tiểu sau sinh. 

3.  14/12/2016 Nghiên cứu đề xuất lựa chọn chiến lược quản lý ngập lụt thích hợp trên cơ sở 

các dự án đã, đang và dự kiến triển khai tại Tp. HCM. 

4.  20/12/2016 Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ phúc lợi xã hội cho thanh niên 

công nhân khu công nghiệp - khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. 

5.  28/12/2016 Hóa xạ trước mổ kết hợp phẫu thuật trong điều trị ung thư trực tràng giai đoạn 

II – III. 

6.  29/12/2016 Nghiên cứu tổ chức không gian Nhà ở xã hội tại thành phồ Hồ Chí Minh với sự 

tham gia của cộng đồng. 

7.  30/12/2016 Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp dược chất anastrozole  từ 3,5-Bis(1-

Cyano-2-methylethyl)toluene quy mô 100g/mẻ. 

8.  30/12/2016 Vốn xã hội và sự thành công của lao động di cư đến thành phố Hồ Chí Minh. 

Trở về đầu trang  

3. Xét duyệt đề tài 

TT Ngày Tên đề tài/Dự án 

1.  09/12/2016 Nghiên cứu sản xuất khô dầu đậu nành lên men sử dụng trong chăn nuôi. 

2.  09/12/2016 Nghiên cứu nâng cao tăng trưởng và tăng cường miễn dịch của tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus vannamei) bằng hỗn hợp protein đậu nành lên men và 

Lactobacillus plantarum đã xử lý nhiệt. 

3.  10/12/2016 Nghiên cứu giải pháp nâng cao tỷ lệ cua lột thương phẩm (Scylla sp.) bằng 

thức ăn công nghiệp dạng viên. 

4.  22/12/2016 Hiệu quả sử dụng phiếu chăm sóc qua nhận thức của điều dưỡng tại các bệnh 

viện thành phố Hồ Chí Minh. 

Trở về đầu trang  
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II. Các đơn vị trong nước:  Nghiệm thu đề tài/Dự án 

TT Ngày  Tên đề tài/Dự án Chủ nhiệm/CQ chủ trì 

Ngành Kinh tế 

1  01/12/2016 
Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn dưới 

tán vườn cao su. 

Kỹ sư Trương Ích Đức - 

Trung tâm Ứng dụng tiến 

KH&CN tỉnh Bình Phước 

2  05/12/2016 

 

-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

3  05/12/2016 
 

-

Viện Nghiên cứu Đông Bắc 

Á 

4  05/12/2016 

kh  

-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

5  05/12/2016 
 

-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

6  05/12/2016 
 

-

Viện Nghiên cứu Đông Bắc 

Á 

7  05/12/2016 

–  

-

Viện Nghiên cứu Đông Bắc 

Á 

8  07/12/2016 

Nghiên cứu, ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng 

cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

ThS. Đỗ Thanh Phong 

Trường Đại học Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

9  08/12/2016 

 

-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

10  08/12/2016 
Vận dụng kỹ năng phân tích trong kiểm toán 

quyết toán ngân sách Nhà nước 

ThS. Trần Quang Huy-

Trường Đào tạo và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm toán 

11  09/12/2016 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương về hoạt động 

mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực thương mại. 

-

– Công Thương 
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12  12/12/2016 

Nghiên cứu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại các công ty lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

ThS. Phạm Thị Huế- Trường 

ĐH Lâm nghiệp 

13  12/12/2016 
Nghiên cứu chuỗi cung ứng rau an toàn trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Huyền- Trường ĐH Lâm 

nghiệp 

14  12/12/2016 

Xác định chu kỳ kinh doanh tối ưu của rừng 

trồng keo lại tại Công ty THHH MTV Lâm 

nghiệp Hòa Bình theo công thức 

FAUSTMANN. 

TS. Trần Thị Thu Hà- 

Trường ĐH Lâm nghiệp 

15  15/12/2016 

Nghiên cứu tác động của Cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC) đến phát triển thương mại của 

Việt Nam. 

-

–

 

16  15/12/2016 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho ngành Thương mại 

đến năm 2025. 

-

–

 

17  16/12/2016 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hệ thống 

phân phối của doanh nghiệp Việt Nam sang các 

nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông. 

-

-

Công Thương 

18  19/12/2016 

Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân 

lực lĩnh vực công nghệ môi trường tại các đô thị 

Việt Nam. 

ThS. Trịnh Văn Dũng-

Trường Cao đẳng Xây dựng 

Công trình đô thị 

19  21/12/2016 

Nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ 

Vietcombank  theo các chuẩn mực quốc tế về 

thực hành kiểm toán nội bộ của Hiệp hội kiểm 

toán nội bộ Quốc tế (IIA). 

ThS. Phạm Thanh Huyền-

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam Vietcombank 

20  22/12/2016 

Giải pháp hoàn thiện kỹ năng phân tích trong 

việc lập kế  hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà 

nước. 

ThS. Ngô Thu Thủy và Ths. 

Đỗ Thu Hằng -Trường Đào 

tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ 

kiểm toán 

21  22/12/2016 
Giải pháp chuyển Trường Đại học Công đoàn 

sang chế độ tự chủ. 

PGS.TS. Phạm Văn Hà-

Trường Đại học Công đoàn 

22  23/12/2016 
Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc 

chống chuyển giá tại Việt Nam. 

KS. Nguyễn Cao Nguyên; 

ThS.Trương Thị Hương 

Giang  - Trường Đào tạo và 

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm 

toán 

23  26/12/2016 

Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện quy hoạch 

và hiệu quả triển khai phát triển cây chè trên địa 

bàn tỉnh đối với từng vùng, từng huyện cụ thể. 

TS. Nguyễn Quốc Oánh -

Viện Kinh tế và Phát triển 

thuộc Học viện Nông nghiệp 
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Việt Nam 

24  27/12/2016 
Duy trì hoạt động cung cấp thông tin thị trường 

phục vụ tổ điều hành thị trường trong nước. 

TS. Lê Huy Khôi-

–

 

25  27/12/2016 

Nghiên cứu dự báo biến động thị trường hàng 

hóa trong, ngoài nước trong giai đoạn 2016-

2020. 

TS. Lê Huy Khôi-

–

 

26  27/12/2016 
 

-

–  

27  27/12/2016 

Duy trì hoạt động của Trung tâm tham vấn về 

WTO tại Việt Nam phục vụ chỉ đạo, điều hành 

và phát triển ngành Công Thương. 

-

–

 

28  27/12/2016 

Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách bảo 

vệ môi trường và phát triển thương mại bền 

vững thương mại. 

KS. Doãn Công Khánh-Viện 

Ngh –

 

29  28/12/2016 

Đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế, chính 

sách phát triển thương mại trong nước và xuất 

khẩu, nhập khẩu 5 năm (2016 - 2020). 

ThS. Đặng Thanh Phương-

–  

30  28/12/2016 

Phân tích, đánh giá dự báo tác động của các 

FTA thế hệ mới đến phát triển kinh tế, thương 

mại của Việt Nam trtong giai đoạn 2016-2020 

và kiến nghị định hướng chính sách phát triển 

thương mại của Việt Nam. 

ThS. Đặng Thanh Phương-

–  

31  28/12/2016 

Đánh giá thực trạng và đề xuất quy hoạch phát 

triển thương mại giai đoạn 2016-2020 phục vụ 

phát triển thương mại trong nước và xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

-

–

 

32  28/12/2016 

Xây dựng kế hoạch của Bộ Công Thương triển 

khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm (2016 - 2020) được Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XII thông qua trong lĩnh vực 

thương mại. 

-

–

 

33  30/12/2016 

Phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền 

vững tại huyện miền núi Bắc Bộ (nghiên cứu 

điển hình tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). 

PGS. TS. Đỗ Anh Tài-

Trường Đại học Kinh tế và 

QTKD - Đại học Thái 

Nguyên 

Ngành Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật 
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34  06/12/2016 
Máy rà phẳng CLAPE bơm gió trên các loại đầu 

máy. 

KS.  Đoàn Ngọc Phương; 

Trần Văn Dân - Xí nghiệp 

đầu máy Sài Gòn 

35  06/12/2016 

Ảnh hưởng của các mức tanin trong cây mai 

dương (Mimosa pigra) lên tỉ lệ tiêu hóa và sự 

sinh khí metan ở dê thịt. 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng 

- Trường Đại học An Giang 

36  07/12/2016 
Khảo sát thành phần dinh dưỡng trong thức ăn 

của dê thịt ở An Giang. 

ThS. Nguyễn Bình Trường - 

Trường Đại học An Giang 

37  07/12/2016 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng 

cao năng lực, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

ThS.BS. Nguyễn Thị Yến 

Nhi - Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm thuộc Sở Y 

tế tỉnh Vĩnh Long 

38  08/12/2016 

Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng chế phẩm nấm 

ký sinh Metarhirium sp phòng trừ rầy nâu, rầy 

lưng trắng hại lúa tại Tuyên Quang. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Tuyên Quang 

39  09/12/2016 

Nghiên cứu giải pháp trang trí hoa thời vụ tại 

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng 

trường Ba Đình. 

ThS. Đỗ Thị Thu Lai - Ban 

Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ 

Chí Minh 

40  15/12/2016 

Nghiên cứu quy trình ương cá Dày (Channa 

lucius) trong giai đến 60 ngày tuổi tại Đồng 

Tháp. 

KS. Hồ kiều Oanh - Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Đồng 

Tháp 

41  16/12/2016 

Xây dựng bộ tiêu bản cố định của một số bệnh 

hại phổ biến trên lúa, rau màu và cây ăn trái tại 

Bạc Liêu. 

ThS. Mai Như Phương; ThS. 

Phạm Thị Thắm- Trường ĐH 

Bạc Liêu 

42  20/12/2016 
Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị phản 

ứng tầng cố định pha hơi. 

TS. Võ Thị Mỹ Nga-Trường 

CĐ CN Tuy Hòa 

43  22/12/2016 

Thử nghiệm ứng dụng băng thu nước ngầm để 

thu nước trong vùng đất ẩm ướt tạo nguồn nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh cho các vùng khan hiếm 

nước thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

KS.  Trần Văn Hải làm chủ 

nhiệm, Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường nông 

thôn Sơn La 

44  22/12/2016 
Phục tráng một số giống lúa đặc sản tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

TS. Nguyễn Thị Lân – 

trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên 

45  23/12/2016 

Đánh giá khả năng gây hại của 10 chủng vi 

khuẩn (Xanthamonas oryzae pv.oryzae) gây 

bệnh cháy bìa lá trên 8 giống lúa trong vụ Đông 

Xuân năm 2015-2016 tại tỉnh Bạc Liêu. 

ThS. Trần Thị Mil và ThS. 

Mai Như Phương- Trường 

ĐH Bạc Liêu 

46  23/12/2016 
Chế tạo thiết bị phát sóng siêu âm công suất lớn 

từ vật liệu áp điện PZT - PMSN và ứng dụng 

TS. Lê Đại Vương- Trường 

ĐH Lâm nghiệp 
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trong công nghiệp tẩy rửa. 

47  23/12/2016 

Nghiên cứu đánh giá vùng có điều kiện phát 

triển lúa gạo đặc sản hàng hóa tại một số huyện 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

TS. Nguyễn Văn Khoa-

Trung tâm nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công 

nghệ (Trường Đại học Tây 

Bắc) 

48  26/12/2016 
Xây dựng mô hình liên kết sử dụng ngô làm 

thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

TS. Trần Quang Trung -Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

49  27/12/2016 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm đo 

lường điều khiển nhiệt độ đa kênh giao tiếp máy 

tính trong mô hình điều hòa không khí trung tâm 

có ống gió phục vụ đào tạo. 

ThS. Nguyễn Văn Thi-

Trường CĐCN Nam Định 

50  29/12/2016 

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng 

nhận “Muối Tuyết Diêm” cho sản muối của thị 

xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 

Ông Nghiệp Quốc Vương- 

Trung tâm Nghiên cứu Đất, 

Phân bón và Môi trường phía 

Nam 

Ngành CNTT 

51  02/12/2016 

Nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt 

phục công tác chỉ huy phòng chống lũ lụt hạ du 

hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An. 

TS. Nguyễn Đăng Giáp -

Phòng thí nghiệm trọng điểm 

quốc gia về động lực học 

sông biển 

52  15/12/2016 
Xây dựng phần mềm tuyển sinh tại Trường Đại 

học Bạc Liêu. 

CN. Nguyễn Thành Khoắn - 

Trường ĐH Bạc Liêu 

53  28/12/2016 

Phần mềm mô phỏng hoạt động các hệ thống 

của động cơ MTU 16V4000M90 phục vụ công 

tác huấn luyện kỹ thuật. 

Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển 

Ngành Y – Dược 

54  27/12/2016 

Khảo sát tình hình tim bẩm sinh ở trẻ em dưới 

16 tuổi tại tỉnh Nghệ An và đề xuất biện pháp 

quản lý, điều trị. 

TS Dương Đình Chỉnh-Bệnh 

viện Hữu nghị đa khoa Nghệ 

An 

Ngành Giáo dục đào tạo 

55  02/12/2016 

 

- Trường 

bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục tỉnh Phú 

Thọ 

56  02/12/2016 

trường THCS tỉnh Phú Thọ. 

ThS.  Đào Thị Minh Phương 

- Trường bồi dưỡng nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục 
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tỉnh Phú Thọ 

57  02/12/2016 

 

ThS. Phạm Thị Bích- Trường 

bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục tỉnh Phú 

Thọ 

58  18/12/2016 

Khảo sát ý kiến của học sinh, sinh viên về một 

số  yếu tố quyết định chất lượng đào tạo trung 

cấp chuyên nghiệp và cao đẳng tại Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2015 – 

2016. 

ThS. Trần Thanh Bình -

Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Thùy Trâm 

59  18/12/2016 

Tìm hiểu thực trạng việc dạy học thực hành hóa 

học tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 

học kỳ II năm học 2015 - 2016 và đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng dạy học thực hành hóa 

học tại Trường. 

DSCK1. Nguyễn Thị Đô -

Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Thùy Trâm 

60  18/12/2016 

Khảo sát sự hài lòng của người sử dụng lao động 

tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm đối với 

nhân viên y tế do Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Thùy Trâm đào tạo. 

BSCKII. Hồ Thị Phương 

Như - Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Thùy Trâm 

61  18/12/2016 

Khảo sát thực trạng việc quản lý và thực hiện kế 

hoạch, chương trình đào tạo tại Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm năm học 2015 - 

2016 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

quản lý đào tạo. 

BSCKII. Trần Thị Xuân 

Thúy - Trường Cao đẳng Y 

tế Đặng Thùy Trâm 

62  18/12/2016 

Tìm hiểu nguyên nhân học sinh, sinh viên 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm chưa 

tập trung học tập ở buồng bệnh khi thực tập lâm 

sàng tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi năm học 

2015 - 2016 và đề xuất giải pháp khắc phục. 

ThS. Bùi Tá Tường -Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Thùy 

Trâm 

63  
12/12/2016 

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung 

học phổ thông tỉnh Hưng Yên. 

Bà Trần Thị Thanh Thuỷ -

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

64  14/12/2016 
Phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên 

Đại học sư phạm. 

TS. Lê Thị Phương Hoa-

Trường ĐH Sư phạm – ĐH 

Thái Nguyên 

65  15/12/ 2016 
Xây dựng tình huống giảng dạy các học phần cơ 

sở của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. 

Ths Nguyễn Thị Tiệp-

Trường Trung cấp Luật Thái 

Nguyên 

66  15/12/ 2016 
Nâng cao hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm 

lớp trong giáo dục chính trị cho học sinh Trường 

Ths. Phùng Thị Nga-Trường 

Trung cấp Luật Thái Nguyên 
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Trung cấp Luật Thái Nguyên. 

67  20/12/2016 
Giải pháp quản lý đào tạo và bồi dưỡng giảng 

viên khoa sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu. 

ThS. Huỳnh Xuân Phát-

Trường Đại học Bạc Liêu 

68  22/12/2016 

Giáo dục đạo đức sinh viên trường Cao đẳng 

Công nghiệp Nam Định theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. 

ThS. Nguyễn Thị Vây-

trường Cao đẳng Công 

nghiệp Nam Định 

69  22/12/2016 

Nghĩa tình thái của câu Tiếng Việt trong các văn 

bản Văn học giảng dạy ở trường Trung học phổ 

thông. 

TS. Nguyễn Thị Nhung-

Trường ĐH Sư phạm – ĐH 

Thái Nguyên 

70  23/12/2016 

Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn nghệ 

thuật cho đội ngũ giáo viên Âm nhạc và Mỹ 

thuật ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

miền Bắc Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu-

Trường ĐHSP Nghệ thuật 

TW 

71  26/12/2016 

Xây dựng bộ bài giảng tiếng Anh chuyên ngành 

hệ cử nhân quản lý hành chính tại Học viện Cán 

bộ thành phố Hồ Chí Minh. 

ThS. Phạm Trí Cường-Học 

viện Cán bộ Thành phố Hồ 

Chí Minh 

72  26/12/2016 

Đổi mới giảng dạy môn học Phân tích Tài chính 

doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn doanh 

nghiệp. 

ThS. Trần Phương Thảo- 

Viện ĐH Mở Hà Nội 

73  26/12/2016 

Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của 

trường Cán bộ Thanh tra trong giai đoạn hiện 

nay. 

TS. Nguyễn Huy Hoàng-

Trường Cán bộ Thanh tra 

74  27/12/2016 

Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá 

trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền 

núi phía Bắc. 

 TS. Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên - Trường ĐH Sư 

phạm - ĐHTN 

75  27/12/2016 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu 

về tiêu chuẩn và số lượng giáo viên trung học 

phổ thông tỉnh Nghệ An. 

PGS. TS Phạm Minh Hùng - 

Trường Đại học Vinh 

76  28/12/2016 

Duy trì hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo và 

thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của 

Viện và yêu cầu của Lãnh đạo Bộ. 

TS. Phạm Hồng Tú - 

–

 

Ngành văn hóa xã hội 

77  02/12/2016 

Sưu tầm, nghiên cứu các điệu múa dân gian 

trong lễ hội văn hóa các dân tộc Tày, Thái, Khơ 

- mú ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh 

Yên Bái. 

Th.s Vũ Phương Nam –

Trường CĐ VHNT&DL Yên 

Bái 

78  02/12/2016 Lịch sử vũ khí tự tạo ở Nam Bộ (1945-1975). 
Đại tá-PGS.TS. Hồ Sơn Đài - 

Quân khu 7 
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79  02/12/2016 
Miền Đông Nam Bộ từ khởi thủy đến đầu thế kỷ 

XXI. 

Đại tá-PGS.TS. Hồ Sơn Đài - 

Quân khu 7 

80  02/12/2016 Tiến sĩ Phú Yên. 

TS. Nguyễn Xuân Đàm; 

ThS. Nguyễn Hoài Sơn-Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Phú Yên 

81  05/12/2016 

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh 

đạo, quản lý của lãnh đạo chủ chốt cấp xã và 

trưởng thôn trong quá trình xây dựng nông thôn 

mới ở tỉnh Hưng Yên. 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà- 

Tạp chí Lịch sử Đảng ; Học 

viện chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

82  05/12/2016 

Tổng kết lịch sử công tác Công an đảm bảo an 

ninh ở địa bàn Tây Nguyên, giai đoạn 2000-

2010. 

Tổng cục an ninh 

83  05/12/2016 

 

-

Viện Nghiên cứu Đông Bắc 

Á 

84  05/12/2016 
 

-

Viện Nghiên cứu Đông Bắc 

Á 

85  05/12/2016 
 

TS. Ngô Hương Lan-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

86  08/12/2016 
 

Trang-Viện Nghiên cứu 

Đông Bắc Á 

87  08/12/2016 
 

-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

88  08/12/2016 
 

-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

89  08/12/2016  
-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

90  08/12/2016 

Phim truy

 

-Viện 

Nghiên cứu Đông Bắc Á 

91  08/12/2016 
 

TS. Phan Ca -

Viện Nghiên cứu Đông Bắc 

Á 

92  10/12/2016 
Giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước 

cho đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa về lễ hội dân 

TS. Trần Minh Chính-

Trường Cán bộ quản lý văn 
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gian. hóa, thể thao và du lịch 

93  12/12/2016 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức quản lý tại trường Đại học Lâm nghiệp. 

ThS. Trần Thanh Liêm- 

Trường ĐH Lâm nghiệp 

94  13/12/2016 
Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam 

qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay. 

TS. Đỗ Thiên Kính-Viện 

Hàn lâm Khoa học xã hội 

Việt Nam 

95  15/12/ 2016 

Vận dụng Luật tục trong quản lý xã hội đối với 

cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ThS. Nguyễn Thị Châu - 

Trường Chính trị Nguyễn 

Chí Thanh 

96  15/12/ 2016 

Tăng cường năng lực và một số kỹ năng cơ bản 

trong hoạt động tư vấn viên và cộng tác viên 

pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật – 

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. 

ThS. Nguyễn Thị Phương-

Trường Trung cấp Luật Thái 

Nguyên 

97  15/12/ 2016 

Phong tục, tập quán ở một số tỉnh thuộc khu vực 

miền núi phía Bắc trong mối quan hệ thực thi 

với pháp luật hộ tịch. 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung-Trường Trung cấp 

Luật Thái Nguyên 

98  16/12/2016 

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Đề án vị trí 

việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức 

của Kiểm toán nhà nước. 

ThS. Đỗ Văn Tạo và ThS. 

Trần Hải Đông-Trường Đào 

tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ 

kiểm toán 

99  22/12/2016 

Hoạt động thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của Thanh tra Chính phủ. 

ThS. Tạ Thu Thủy - Viện 

Khoa học Thanh tra 

100  22/12/2016 
Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

ThS. Vũ Đức Hoan- Viện 

Khoa học Thanh tra 

101  26/12/2016 
Công tác tuyên truyền của chính quyền – Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

ThS. Nguyễn Diệu Thảo 

Nguyên - Học viện Cán bộ 

thành phố Hồ Chí Minh 

102  28/12/2016 

Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

từ thực tiễn hoạt động của Thanh tra Chính phủ 

thời gian qua. 

CN. Đậu Thị Hiền - Viện 

Khoa học Thanh tra 

103  28/12/2016 Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên. 

CN. Nguyễn Thị Thu Nga, 

nghiên cứu viên, Viện Khoa 

học Thanh tra 

104  28/12/2016 
Công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất 

đai của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay. 

ThS. Nguyễn Phương Dung - 

Viện ĐH Mở Hà Nội 

105  29/12/2016 Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đẩy nhanh Ông Hà Quyết Nghị - Sở 
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thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, 

nông thôn tỉnh Sơn La. 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Sơn La   

106  29/12/2016 Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân. 
Ông Nguyễn Đăng Hạnh - 

Viện Khoa học Thanh tra 

Trở về đầu trang  
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