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Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh phát huy tính chủ 

động sáng tạo, sáng chế, phát minh ra những sản phẩm, thiết bị, phương tiện 
mới với nhiều tính năng ưu việc, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - 
xã hội của Tỉnh cũng như trong sản xuất, đời sống thiết thực của nhân dân; 
chú ý khuyến khích các sản phẩm trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Hội thi phải được phổ biến rộng rãi, bảo đảm cho các đối tượng đều 
được dự thi. Việc tổ chức Hội thi phải thiết thực, chú trọng vào chất lượng, 
không phô trương, hình thức.

II. Phạm vi và thời gian tổ chức Hội thi:
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được tổ chức định kỳ 2 năm 

một lần trên phạm vi toàn Tỉnh và tại các Sở, Ban, Ngành; Đoàn thể, doanh 
nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

III. Đối tượng và lĩnh vực dự thi:
1. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong Tỉnh, không 

phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực dự thi được công bố.

2. Lĩnh vực dự thi và thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi công bố.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận theo định kỳ hai năm một lần, có 
trách nhiệm tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi của từng 
đợt. Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Tỉnh làm Trưởng Ban; thành viên là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và 
các Ngành liên quan.

2. Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật có nhiệm vụ:
- Trực tiếp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên phạm vi toàn Tỉnh;
- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị 

xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức lễ phát động Hội thi và tổ chức triển khai 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
3. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ vào điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ 
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật Tỉnh, lựa chọn các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu gửi tham 
gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận có trách nhiệm phối 
hợp với Ban Tổ chức Hội thi thường xuyên truyên tuyên về thể lệ, thời gian 
tổ chức Hội thi từng đợt để các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân biết, 
tham gia Hội thi; đồng thời, kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải 
pháp đạt giải ở các kỳ thi.

V. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự 

nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm;
- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh 

nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố bao gồm:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố hàng năm cân đối một khoảng kinh phí để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành Tỉnh, các 
Hội, Đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.
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Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh phát huy tính chủ 

động sáng tạo, sáng chế, phát minh ra những sản phẩm, thiết bị, phương tiện 
mới với nhiều tính năng ưu việc, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - 
xã hội của Tỉnh cũng như trong sản xuất, đời sống thiết thực của nhân dân; 
chú ý khuyến khích các sản phẩm trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Hội thi phải được phổ biến rộng rãi, bảo đảm cho các đối tượng đều 
được dự thi. Việc tổ chức Hội thi phải thiết thực, chú trọng vào chất lượng, 
không phô trương, hình thức.

II. Phạm vi và thời gian tổ chức Hội thi:
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được tổ chức định kỳ 2 năm 

một lần trên phạm vi toàn Tỉnh và tại các Sở, Ban, Ngành; Đoàn thể, doanh 
nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

III. Đối tượng và lĩnh vực dự thi:
1. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong Tỉnh, không 

phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực dự thi được công bố.

2. Lĩnh vực dự thi và thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi công bố.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận theo định kỳ hai năm một lần, có 
trách nhiệm tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi của từng 
đợt. Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Tỉnh làm Trưởng Ban; thành viên là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và 
các Ngành liên quan.

2. Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật có nhiệm vụ:
- Trực tiếp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên phạm vi toàn Tỉnh;
- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị 

xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức lễ phát động Hội thi và tổ chức triển khai 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
3. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ vào điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ 
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật Tỉnh, lựa chọn các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu gửi tham 
gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận có trách nhiệm phối 
hợp với Ban Tổ chức Hội thi thường xuyên truyên tuyên về thể lệ, thời gian 
tổ chức Hội thi từng đợt để các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân biết, 
tham gia Hội thi; đồng thời, kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải 
pháp đạt giải ở các kỳ thi.

V. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự 

nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm;
- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh 

nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố bao gồm:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố hàng năm cân đối một khoảng kinh phí để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành Tỉnh, các 
Hội, Đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.
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Thực hiện Nghị quyết số 02 Khóa VIII của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng coi “Khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu 
và là động lực để phát triển đất nước”. Trong những năm qua, Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 
Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh và các Sở, ngành, địa phương tổ chức thành công 08 
lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Qua đó, đã lựa chọn vào trao giải thưởng 
cho nhiều giải pháp có tính ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong thực 
tiễn, giúp cho người sản xuất cải thiện đời sống và góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương.

Qua các lần tổ chức, công tác tuyên truyền, phổ biến về Hội thi ngày càng 
được triển khai sâu rộng, nâng cao hơn nhận thức của người dân về ý nghĩa, 
mục đích của chương trình Hội thi sáng tạo kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy 
phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất 
và đời sống, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh Covid-19, 
nhưng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tiếp tục phối hợp với 
các Sở, ngành và địa phương tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần thứ IX. Hội thi đã huy động được sự hưởng ứng, tham gia 
đông đảo của các tầng lớp Nhân dân và đã nhận về 174 giải pháp đăng ký dự 
thi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là sự biểu dương to lớn về tinh thần 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của các cá nhân và nhiều tập thể với mong 
muốn đóng góp những sáng kiến kinh nghiệm vào trong sản xuất, đời sống 
ngày một nhiều hơn, góp phần xây dựng quê hương và đất nước Việt Nam 
giàu mạnh, văn minh trong tương lai.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới các bạn đọc cuốn Kỷ yếu Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) với 19 giải pháp 
tiêu biểu đạt giải trong tổng số 174 giải pháp tham gia dự thi toàn tỉnh. Hy 
vọng cuốn Kỷ yếu này sẽ đem đến cho bạn đọc những kiến thức bổ ích về các 
giải pháp sáng tạo kỹ thuật để ứng dụng vào thực tế sản xuất, đồng thời có 
thêm tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động tham gia 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong thời gian tới.

  BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
           TỈNH BÌNH THUẬN

Lời mở đầu

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh phát huy tính chủ 

động sáng tạo, sáng chế, phát minh ra những sản phẩm, thiết bị, phương tiện 
mới với nhiều tính năng ưu việc, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - 
xã hội của Tỉnh cũng như trong sản xuất, đời sống thiết thực của nhân dân; 
chú ý khuyến khích các sản phẩm trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Hội thi phải được phổ biến rộng rãi, bảo đảm cho các đối tượng đều 
được dự thi. Việc tổ chức Hội thi phải thiết thực, chú trọng vào chất lượng, 
không phô trương, hình thức.

II. Phạm vi và thời gian tổ chức Hội thi:
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được tổ chức định kỳ 2 năm 

một lần trên phạm vi toàn Tỉnh và tại các Sở, Ban, Ngành; Đoàn thể, doanh 
nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

III. Đối tượng và lĩnh vực dự thi:
1. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong Tỉnh, không 

phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực dự thi được công bố.

2. Lĩnh vực dự thi và thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi công bố.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận theo định kỳ hai năm một lần, có 
trách nhiệm tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi của từng 
đợt. Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Tỉnh làm Trưởng Ban; thành viên là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và 
các Ngành liên quan.

2. Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật có nhiệm vụ:
- Trực tiếp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên phạm vi toàn Tỉnh;
- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị 

xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức lễ phát động Hội thi và tổ chức triển khai 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
3. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ vào điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ 
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật Tỉnh, lựa chọn các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu gửi tham 
gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận có trách nhiệm phối 
hợp với Ban Tổ chức Hội thi thường xuyên truyên tuyên về thể lệ, thời gian 
tổ chức Hội thi từng đợt để các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân biết, 
tham gia Hội thi; đồng thời, kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải 
pháp đạt giải ở các kỳ thi.

V. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự 

nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm;
- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh 

nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố bao gồm:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố hàng năm cân đối một khoảng kinh phí để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành Tỉnh, các 
Hội, Đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

Số: 4093/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 26 tháng 9 năm 2006

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh phát huy tính chủ 

động sáng tạo, sáng chế, phát minh ra những sản phẩm, thiết bị, phương tiện 
mới với nhiều tính năng ưu việc, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - 
xã hội của Tỉnh cũng như trong sản xuất, đời sống thiết thực của nhân dân; 
chú ý khuyến khích các sản phẩm trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Hội thi phải được phổ biến rộng rãi, bảo đảm cho các đối tượng đều 
được dự thi. Việc tổ chức Hội thi phải thiết thực, chú trọng vào chất lượng, 
không phô trương, hình thức.

II. Phạm vi và thời gian tổ chức Hội thi:
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được tổ chức định kỳ 2 năm 

một lần trên phạm vi toàn Tỉnh và tại các Sở, Ban, Ngành; Đoàn thể, doanh 
nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

III. Đối tượng và lĩnh vực dự thi:
1. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong Tỉnh, không 

phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực dự thi được công bố.

2. Lĩnh vực dự thi và thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi công bố.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận theo định kỳ hai năm một lần, có 
trách nhiệm tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi của từng 
đợt. Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Tỉnh làm Trưởng Ban; thành viên là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và 
các Ngành liên quan.

2. Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật có nhiệm vụ:
- Trực tiếp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên phạm vi toàn Tỉnh;
- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị 

xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức lễ phát động Hội thi và tổ chức triển khai 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
3. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ vào điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ 
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật Tỉnh, lựa chọn các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu gửi tham 
gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận có trách nhiệm phối 
hợp với Ban Tổ chức Hội thi thường xuyên truyên tuyên về thể lệ, thời gian 
tổ chức Hội thi từng đợt để các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân biết, 
tham gia Hội thi; đồng thời, kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải 
pháp đạt giải ở các kỳ thi.

V. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự 

nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm;
- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh 

nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố bao gồm:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố hàng năm cân đối một khoảng kinh phí để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành Tỉnh, các 
Hội, Đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.
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tham gia Hội thi; đồng thời, kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải 
pháp đạt giải ở các kỳ thi.

V. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh bao gồm:
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Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành Tỉnh, các 
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Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Thành

(Đã ký)

Nơi nhận:
- Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh:
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh;
- CT, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Các cơ quan thuộc UBND Tỉnh;
- Hội và các Đoàn thể Tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh;
- Lưu VT, TH. Huy.
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- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị 

xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức lễ phát động Hội thi và tổ chức triển khai 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
3. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ vào điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ 
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật Tỉnh, lựa chọn các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu gửi tham 
gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận có trách nhiệm phối 
hợp với Ban Tổ chức Hội thi thường xuyên truyên tuyên về thể lệ, thời gian 
tổ chức Hội thi từng đợt để các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân biết, 
tham gia Hội thi; đồng thời, kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải 
pháp đạt giải ở các kỳ thi.

V. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự 

nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm;
- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh 

nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố bao gồm:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố hàng năm cân đối một khoảng kinh phí để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành Tỉnh, các 
Hội, Đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, trong những năm qua, 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ 
trì, phối hợp các sở ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tổ chức tốt 
08 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật. Qua đó, số lượng, chất lượng các giải pháp 
và sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng, giúp cho người sản xuất tăng 
năng suất, hiệu quả, cải thiện đời sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác tổ chức, triển khai qua các lần Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, khó khăn như: Một số sở, ngành, đoàn thể, 
địa phương, đơn vị khoa học trong tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác 
Hội thi, số lượng tham gia các giải pháp ở các lĩnh vực không đồng đều, tập 
trung chủ yếu ở lĩnh vực giáo dục đào tạo và nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường, công nghệ thông tin; riêng các lĩnh vực về: y tế, công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… số lượng giải pháp tham 
gia rất ít hoặc không có.

Nhằm đẩy mạnh phong trào tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật ngày càng 
rộng rãi, tăng về số lượng và nâng cao chất lượng giải pháp, khắc phục những 
tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Tổ chức tổng kết Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018 - 2019) và phát động Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật lần thứ IX (2020 - 2021); chủ động xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh thể lệ 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay; chủ trì phối 

hợp với các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức triển khai thực hiện Hội thi, chú ý triển khai đến các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời theo dõi tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện 
về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan Đoàn thể 
tỉnh; các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020 - 2021), trong đó tập trung 
làm tốt những nội dung sau:

- Thành lập Ban tổ chức Hội thi và xây dựng kế hoạch triển khai Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật lần IX tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức phát 
động tham gia Hội thi rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và trong nhân dân ngay từ đầu năm 2020. Thường xuyên tuyên truyền, 
phổ biến nội dung Hội thi và theo dõi tình hình tổ chức Hội thi tại cơ quan, 
đơn vị, địa phương mình; có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, chú trọng vào việc 
khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng các giải pháp 
dự thi. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều có giải pháp tham gia 
Hội thi, trong đó, cần chú ý đối với các ngành và địa phương có số lượng giải 
pháp tham gia ít hoặc không có trong các kỳ Hội thi vừa qua.

- Cân đối kinh phí và kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
để triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh có kế hoạch phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung và thể lệ Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020 - 2021); động viên, khuyến khích 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân trên địa bàn 
tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi./.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3735/UBND-KGVXNV
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong 
trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:
 - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
 - Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
 - Báo Bình Thuận;
 - UBND các huyện, thị xã, thành phố
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Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh phát huy tính chủ 

động sáng tạo, sáng chế, phát minh ra những sản phẩm, thiết bị, phương tiện 
mới với nhiều tính năng ưu việc, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - 
xã hội của Tỉnh cũng như trong sản xuất, đời sống thiết thực của nhân dân; 
chú ý khuyến khích các sản phẩm trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Hội thi phải được phổ biến rộng rãi, bảo đảm cho các đối tượng đều 
được dự thi. Việc tổ chức Hội thi phải thiết thực, chú trọng vào chất lượng, 
không phô trương, hình thức.

II. Phạm vi và thời gian tổ chức Hội thi:
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được tổ chức định kỳ 2 năm 

một lần trên phạm vi toàn Tỉnh và tại các Sở, Ban, Ngành; Đoàn thể, doanh 
nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

III. Đối tượng và lĩnh vực dự thi:
1. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong Tỉnh, không 

phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực dự thi được công bố.

2. Lĩnh vực dự thi và thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi công bố.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận theo định kỳ hai năm một lần, có 
trách nhiệm tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi của từng 
đợt. Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Tỉnh làm Trưởng Ban; thành viên là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và 
các Ngành liên quan.

2. Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật có nhiệm vụ:
- Trực tiếp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên phạm vi toàn Tỉnh;
- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị 

xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức lễ phát động Hội thi và tổ chức triển khai 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
3. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ vào điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ 
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật Tỉnh, lựa chọn các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu gửi tham 
gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận có trách nhiệm phối 
hợp với Ban Tổ chức Hội thi thường xuyên truyên tuyên về thể lệ, thời gian 
tổ chức Hội thi từng đợt để các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân biết, 
tham gia Hội thi; đồng thời, kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải 
pháp đạt giải ở các kỳ thi.

V. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự 

nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm;
- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh 

nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố bao gồm:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố hàng năm cân đối một khoảng kinh phí để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành Tỉnh, các 
Hội, Đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, trong những năm qua, 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ 
trì, phối hợp các sở ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tổ chức tốt 
08 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật. Qua đó, số lượng, chất lượng các giải pháp 
và sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng, giúp cho người sản xuất tăng 
năng suất, hiệu quả, cải thiện đời sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác tổ chức, triển khai qua các lần Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, khó khăn như: Một số sở, ngành, đoàn thể, 
địa phương, đơn vị khoa học trong tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác 
Hội thi, số lượng tham gia các giải pháp ở các lĩnh vực không đồng đều, tập 
trung chủ yếu ở lĩnh vực giáo dục đào tạo và nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường, công nghệ thông tin; riêng các lĩnh vực về: y tế, công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… số lượng giải pháp tham 
gia rất ít hoặc không có.

Nhằm đẩy mạnh phong trào tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật ngày càng 
rộng rãi, tăng về số lượng và nâng cao chất lượng giải pháp, khắc phục những 
tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Tổ chức tổng kết Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018 - 2019) và phát động Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật lần thứ IX (2020 - 2021); chủ động xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh thể lệ 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay; chủ trì phối 

hợp với các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức triển khai thực hiện Hội thi, chú ý triển khai đến các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời theo dõi tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện 
về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan Đoàn thể 
tỉnh; các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020 - 2021), trong đó tập trung 
làm tốt những nội dung sau:

- Thành lập Ban tổ chức Hội thi và xây dựng kế hoạch triển khai Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật lần IX tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức phát 
động tham gia Hội thi rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và trong nhân dân ngay từ đầu năm 2020. Thường xuyên tuyên truyền, 
phổ biến nội dung Hội thi và theo dõi tình hình tổ chức Hội thi tại cơ quan, 
đơn vị, địa phương mình; có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, chú trọng vào việc 
khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng các giải pháp 
dự thi. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều có giải pháp tham gia 
Hội thi, trong đó, cần chú ý đối với các ngành và địa phương có số lượng giải 
pháp tham gia ít hoặc không có trong các kỳ Hội thi vừa qua.

- Cân đối kinh phí và kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
để triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh có kế hoạch phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung và thể lệ Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020 - 2021); động viên, khuyến khích 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân trên địa bàn 
tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

(Đã ký)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Lưu: VT, KGVXNV, Việt.
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Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh phát huy tính chủ 

động sáng tạo, sáng chế, phát minh ra những sản phẩm, thiết bị, phương tiện 
mới với nhiều tính năng ưu việc, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - 
xã hội của Tỉnh cũng như trong sản xuất, đời sống thiết thực của nhân dân; 
chú ý khuyến khích các sản phẩm trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Hội thi phải được phổ biến rộng rãi, bảo đảm cho các đối tượng đều 
được dự thi. Việc tổ chức Hội thi phải thiết thực, chú trọng vào chất lượng, 
không phô trương, hình thức.

II. Phạm vi và thời gian tổ chức Hội thi:
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được tổ chức định kỳ 2 năm 

một lần trên phạm vi toàn Tỉnh và tại các Sở, Ban, Ngành; Đoàn thể, doanh 
nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

III. Đối tượng và lĩnh vực dự thi:
1. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong Tỉnh, không 

phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực dự thi được công bố.

2. Lĩnh vực dự thi và thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi công bố.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận theo định kỳ hai năm một lần, có 
trách nhiệm tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi của từng 
đợt. Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Tỉnh làm Trưởng Ban; thành viên là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và 
các Ngành liên quan.

2. Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật có nhiệm vụ:
- Trực tiếp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên phạm vi toàn Tỉnh;
- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị 

xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức lễ phát động Hội thi và tổ chức triển khai 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
3. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ vào điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ 
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật Tỉnh, lựa chọn các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu gửi tham 
gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Thuận có trách nhiệm phối 
hợp với Ban Tổ chức Hội thi thường xuyên truyên tuyên về thể lệ, thời gian 
tổ chức Hội thi từng đợt để các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân biết, 
tham gia Hội thi; đồng thời, kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải 
pháp đạt giải ở các kỳ thi.

V. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự 

nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm;
- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh 

nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố bao gồm:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành 

phố hàng năm cân đối một khoảng kinh phí để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành Tỉnh, các 
Hội, Đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.

DANH SÁCH
BAN TỔ CHỨC VÀ TỔ THƯ KÝ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX (2020-2021)

I. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Số
TT

Họ và tên Chức vụ - đơn vị công tác
Chức danh

trong
Ban Tổ chức

Chủ tịch Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Phó Chủ tịch Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Phó Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông

Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó Giám đốc Sở Công thương

Lương Thanh Sơn Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

1

2

3

4

6

7

8

Ủy viên

Ủy viên

Phó
Trưởng ban

Phó
Trưởng ban

Võ Thị Thu Nguyệt

Văn Công Thới

Trần Đức Minh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo Ủy viên5 Nguyễn Thị Phương An

Nguyễn Hồng Thái

Phan Văn Tấn

Hà Lê Thanh Chung

Phó Giám đốc Sở Y tế9 Ủy viênĐặng Thức Anh Vũ

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường11 Ủy viênĐỗ Văn Thái

Phó Giám đốc Sở Giao thông 
vận tải10 Ủy viênNguyễn Quốc Nam
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II. TỔ THƯ KÝ HỘI THI

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021), Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được 

tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp
- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ 
quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có 

quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.
Điều 4. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại 

Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả 
tại Việt Nam từ năm 2014 đến thời điểm dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp do tác giả tạo ra, là kết quả của hoạt 

động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội, không trùng với các giải pháp đã được công bố 
trước thời điểm dự thi.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử 
và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao 
hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Các tập thể, cá nhân dự thi không thuộc tổ chức (có tư cách pháp nhân) 

thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Các tập thể, cá nhân dự thi thuộc các tổ chức có tư cách pháp nhân thì 

phiếu đăng ký phải có dấu xác nhận của tổ chức nơi làm việc.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp 

kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những 
nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp 
dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải 
pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc 
đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược 
điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông 
qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng 
bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được 
do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải 
pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo 
vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động,...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Tác giả cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt 
đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo 
mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính 
toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) theo 
địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163
Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn 
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết 

ngày 15/7/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả 

lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
- Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá 

được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban 
Tổ chức Hội thi quy định.

- Đánh giá giải pháp tham gia dự thi qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định, thành viên là các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi. Hội đồng 
có nhiệm vụ phân loại hồ sơ, thẩm định hồ sơ sơ bộ, kiểm tra, xác minh, đánh 
giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ 
chức quy định và đề xuất giải.

+ Vòng chung kết: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng Xét 
giải. Hội đồng Xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm 
điểm các giải pháp dự thi đã được tổng hợp và đề xuất của Hội đồng thẩm 
định tại vòng 1, Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải, lựa chọn các giải pháp xuất 
sắc để trao giải và gửi tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. 

Trong vòng chấm chung kết, một số giải pháp tác giả phải trình bày trực 
tiếp trước Hội đồng giám khảo (Nếu Hội đồng giám khảo có yêu cầu).

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi lần thứ IX có giá trị như sau:
- Giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng.
- Giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng.
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi; 
tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi
1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết 

định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành 
lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động 
của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 
lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội 
thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.
Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập 
hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 
công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:
Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức 
triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế 
hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) sẽ xem xét, sửa đổi 
cho phù hợp./.

Số
TT Họ và tên Chức vụ - đơn vị công tác

Chức danh
trong

Tổ Thư ký
Chuyên viên Ban Thông tin, 
Phổ biến kiến thức KHCN và 
Hội viên, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và kỹ thuật tỉnh

Chuyên viên Ban Phong trào,
Tỉnh đoàn
Chuyên viên Phòng Quản lý 
chuyên ngành, Sở Khoa học 
và Công nghệ
Chuyên viên Ban Kiểm tra – 
Pháp luật, Liên đoàn Lao 
động tỉnh

Hồ Văn Khang Tổ trưởng

Tổ viên

Tổ viên

1

2

3

4

Tổ viênĐoàn Mai Quốc Hùng

Hồ Việt Hùng

Nguyễn Anh Thắng

Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động tỉnh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh

13

14

15

16

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Phó Giám đốc Đài Phát thanh 
và truyền hình tỉnh12 Ủy viênTrần Hồng Thái

Nguyễn Quốc Huy

Phạm Quốc Luy

Nguyễn Ngọc Thạch

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
BTC HỘI THI STKT LẦN IX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-BTC Bình Thuận, ngày 02 tháng 01 năm 2020

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT
Lương Thanh Sơn

(Đã ký)

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Bảo.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

lần thứ IX (2020-2021)

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN
LẦN THỨ IX (2020-2021)

Căn cứ Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ công văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX (2020-2021);

Căn cứ nội dung buổi họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần IX (2020-2021) ngày 13/12/2019,

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

tỉnh Bình Thuận lần thứ IX căn cứ Quyết định thi hành; các sở, ban, ngành, 
đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trách 
nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021), Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được 

tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp
- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ 
quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có 

quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.
Điều 4. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại 

Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả 
tại Việt Nam từ năm 2014 đến thời điểm dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp do tác giả tạo ra, là kết quả của hoạt 

động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội, không trùng với các giải pháp đã được công bố 
trước thời điểm dự thi.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử 
và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao 
hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Các tập thể, cá nhân dự thi không thuộc tổ chức (có tư cách pháp nhân) 

thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Các tập thể, cá nhân dự thi thuộc các tổ chức có tư cách pháp nhân thì 

phiếu đăng ký phải có dấu xác nhận của tổ chức nơi làm việc.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp 

kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những 
nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp 
dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải 
pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc 
đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược 
điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông 
qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng 
bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được 
do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải 
pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo 
vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động,...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Tác giả cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt 
đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo 
mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính 
toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) theo 
địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163
Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn 
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết 

ngày 15/7/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả 

lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
- Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá 

được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban 
Tổ chức Hội thi quy định.

- Đánh giá giải pháp tham gia dự thi qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định, thành viên là các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi. Hội đồng 
có nhiệm vụ phân loại hồ sơ, thẩm định hồ sơ sơ bộ, kiểm tra, xác minh, đánh 
giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ 
chức quy định và đề xuất giải.

+ Vòng chung kết: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng Xét 
giải. Hội đồng Xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm 
điểm các giải pháp dự thi đã được tổng hợp và đề xuất của Hội đồng thẩm 
định tại vòng 1, Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải, lựa chọn các giải pháp xuất 
sắc để trao giải và gửi tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. 

Trong vòng chấm chung kết, một số giải pháp tác giả phải trình bày trực 
tiếp trước Hội đồng giám khảo (Nếu Hội đồng giám khảo có yêu cầu).

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi lần thứ IX có giá trị như sau:
- Giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng.
- Giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng.
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi; 
tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi
1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết 

định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành 
lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động 
của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 
lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội 
thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.
Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập 
hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 
công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:
Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức 
triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế 
hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) sẽ xem xét, sửa đổi 
cho phù hợp./.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỂ LỆ
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN

LẦN THỨ IX (2020-2021)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 02/01/2020 của

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX)

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021), Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được 

tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp
- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ 
quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có 

quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.
Điều 4. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại 

Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả 
tại Việt Nam từ năm 2014 đến thời điểm dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp do tác giả tạo ra, là kết quả của hoạt 

động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội, không trùng với các giải pháp đã được công bố 
trước thời điểm dự thi.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử 
và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao 
hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Các tập thể, cá nhân dự thi không thuộc tổ chức (có tư cách pháp nhân) 

thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Các tập thể, cá nhân dự thi thuộc các tổ chức có tư cách pháp nhân thì 

phiếu đăng ký phải có dấu xác nhận của tổ chức nơi làm việc.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp 

kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những 
nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp 
dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải 
pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc 
đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược 
điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông 
qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng 
bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được 
do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải 
pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo 
vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động,...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Tác giả cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt 
đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo 
mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính 
toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) theo 
địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163
Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn 
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết 

ngày 15/7/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả 

lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
- Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá 

được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban 
Tổ chức Hội thi quy định.

- Đánh giá giải pháp tham gia dự thi qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định, thành viên là các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi. Hội đồng 
có nhiệm vụ phân loại hồ sơ, thẩm định hồ sơ sơ bộ, kiểm tra, xác minh, đánh 
giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ 
chức quy định và đề xuất giải.

+ Vòng chung kết: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng Xét 
giải. Hội đồng Xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm 
điểm các giải pháp dự thi đã được tổng hợp và đề xuất của Hội đồng thẩm 
định tại vòng 1, Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải, lựa chọn các giải pháp xuất 
sắc để trao giải và gửi tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. 

Trong vòng chấm chung kết, một số giải pháp tác giả phải trình bày trực 
tiếp trước Hội đồng giám khảo (Nếu Hội đồng giám khảo có yêu cầu).

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi lần thứ IX có giá trị như sau:
- Giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng.
- Giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng.
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi; 
tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi
1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết 

định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành 
lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động 
của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 
lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội 
thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.
Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập 
hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 
công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:
Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức 
triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế 
hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) sẽ xem xét, sửa đổi 
cho phù hợp./.
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Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021), Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được 

tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp
- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ 
quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có 

quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.
Điều 4. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại 

Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả 
tại Việt Nam từ năm 2014 đến thời điểm dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp do tác giả tạo ra, là kết quả của hoạt 

động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội, không trùng với các giải pháp đã được công bố 
trước thời điểm dự thi.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử 
và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao 
hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Các tập thể, cá nhân dự thi không thuộc tổ chức (có tư cách pháp nhân) 

thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Các tập thể, cá nhân dự thi thuộc các tổ chức có tư cách pháp nhân thì 

phiếu đăng ký phải có dấu xác nhận của tổ chức nơi làm việc.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp 

kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những 
nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp 
dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải 
pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc 
đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược 
điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông 
qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng 
bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được 
do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải 
pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo 
vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động,...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Tác giả cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt 
đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo 
mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính 
toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) theo 
địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163
Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn 
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết 

ngày 15/7/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả 

lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
- Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá 

được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban 
Tổ chức Hội thi quy định.

- Đánh giá giải pháp tham gia dự thi qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định, thành viên là các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi. Hội đồng 
có nhiệm vụ phân loại hồ sơ, thẩm định hồ sơ sơ bộ, kiểm tra, xác minh, đánh 
giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ 
chức quy định và đề xuất giải.

+ Vòng chung kết: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng Xét 
giải. Hội đồng Xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm 
điểm các giải pháp dự thi đã được tổng hợp và đề xuất của Hội đồng thẩm 
định tại vòng 1, Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải, lựa chọn các giải pháp xuất 
sắc để trao giải và gửi tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. 

Trong vòng chấm chung kết, một số giải pháp tác giả phải trình bày trực 
tiếp trước Hội đồng giám khảo (Nếu Hội đồng giám khảo có yêu cầu).

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi lần thứ IX có giá trị như sau:
- Giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng.
- Giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng.
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi; 
tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi
1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết 

định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành 
lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động 
của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 
lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội 
thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.
Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập 
hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 
công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:
Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức 
triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế 
hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) sẽ xem xét, sửa đổi 
cho phù hợp./.
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Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021), Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được 

tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp
- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ 
quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có 

quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.
Điều 4. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại 

Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả 
tại Việt Nam từ năm 2014 đến thời điểm dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp do tác giả tạo ra, là kết quả của hoạt 

động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội, không trùng với các giải pháp đã được công bố 
trước thời điểm dự thi.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử 
và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao 
hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Các tập thể, cá nhân dự thi không thuộc tổ chức (có tư cách pháp nhân) 

thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Các tập thể, cá nhân dự thi thuộc các tổ chức có tư cách pháp nhân thì 

phiếu đăng ký phải có dấu xác nhận của tổ chức nơi làm việc.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp 

kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những 
nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp 
dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải 
pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc 
đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược 
điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông 
qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng 
bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được 
do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải 
pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo 
vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động,...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Tác giả cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt 
đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo 
mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính 
toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) theo 
địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163
Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn 
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết 

ngày 15/7/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả 

lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
- Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá 

được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban 
Tổ chức Hội thi quy định.

- Đánh giá giải pháp tham gia dự thi qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định, thành viên là các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi. Hội đồng 
có nhiệm vụ phân loại hồ sơ, thẩm định hồ sơ sơ bộ, kiểm tra, xác minh, đánh 
giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ 
chức quy định và đề xuất giải.

+ Vòng chung kết: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng Xét 
giải. Hội đồng Xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm 
điểm các giải pháp dự thi đã được tổng hợp và đề xuất của Hội đồng thẩm 
định tại vòng 1, Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải, lựa chọn các giải pháp xuất 
sắc để trao giải và gửi tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. 

Trong vòng chấm chung kết, một số giải pháp tác giả phải trình bày trực 
tiếp trước Hội đồng giám khảo (Nếu Hội đồng giám khảo có yêu cầu).

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi lần thứ IX có giá trị như sau:
- Giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng.
- Giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng.
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi; 
tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi
1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết 

định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành 
lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động 
của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 
lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội 
thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.
Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập 
hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 
công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:
Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức 
triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế 
hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) sẽ xem xét, sửa đổi 
cho phù hợp./.
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Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021), Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được 

tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp
- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ 
quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có 

quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.
Điều 4. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại 

Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả 
tại Việt Nam từ năm 2014 đến thời điểm dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp do tác giả tạo ra, là kết quả của hoạt 

động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội, không trùng với các giải pháp đã được công bố 
trước thời điểm dự thi.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử 
và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao 
hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Các tập thể, cá nhân dự thi không thuộc tổ chức (có tư cách pháp nhân) 

thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Các tập thể, cá nhân dự thi thuộc các tổ chức có tư cách pháp nhân thì 

phiếu đăng ký phải có dấu xác nhận của tổ chức nơi làm việc.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp 

kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những 
nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp 
dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải 
pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc 
đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược 
điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông 
qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng 
bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được 
do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải 
pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo 
vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động,...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Tác giả cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt 
đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo 
mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính 
toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) theo 
địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163
Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn 
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết 

ngày 15/7/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả 

lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
- Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá 

được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban 
Tổ chức Hội thi quy định.

- Đánh giá giải pháp tham gia dự thi qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định, thành viên là các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi. Hội đồng 
có nhiệm vụ phân loại hồ sơ, thẩm định hồ sơ sơ bộ, kiểm tra, xác minh, đánh 
giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ 
chức quy định và đề xuất giải.

+ Vòng chung kết: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng Xét 
giải. Hội đồng Xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm 
điểm các giải pháp dự thi đã được tổng hợp và đề xuất của Hội đồng thẩm 
định tại vòng 1, Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải, lựa chọn các giải pháp xuất 
sắc để trao giải và gửi tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. 

Trong vòng chấm chung kết, một số giải pháp tác giả phải trình bày trực 
tiếp trước Hội đồng giám khảo (Nếu Hội đồng giám khảo có yêu cầu).

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi lần thứ IX có giá trị như sau:
- Giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng.
- Giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng.
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi; 
tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi
1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết 

định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành 
lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động 
của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 
lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội 
thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.
Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập 
hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 
công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:
Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức 
triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế 
hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) sẽ xem xét, sửa đổi 
cho phù hợp./.
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Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021), Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được 

tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp
- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ 
quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có 

quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.
Điều 4. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại 

Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả 
tại Việt Nam từ năm 2014 đến thời điểm dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp do tác giả tạo ra, là kết quả của hoạt 

động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội, không trùng với các giải pháp đã được công bố 
trước thời điểm dự thi.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử 
và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao 
hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Các tập thể, cá nhân dự thi không thuộc tổ chức (có tư cách pháp nhân) 

thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Các tập thể, cá nhân dự thi thuộc các tổ chức có tư cách pháp nhân thì 

phiếu đăng ký phải có dấu xác nhận của tổ chức nơi làm việc.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp 

kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những 
nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp 
dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải 
pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc 
đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược 
điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông 
qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng 
bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được 
do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải 
pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo 
vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động,...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Tác giả cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt 
đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo 
mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính 
toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) theo 
địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163
Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn 
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết 

ngày 15/7/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả 

lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
- Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá 

được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban 
Tổ chức Hội thi quy định.

- Đánh giá giải pháp tham gia dự thi qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định, thành viên là các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi. Hội đồng 
có nhiệm vụ phân loại hồ sơ, thẩm định hồ sơ sơ bộ, kiểm tra, xác minh, đánh 
giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ 
chức quy định và đề xuất giải.

+ Vòng chung kết: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng Xét 
giải. Hội đồng Xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm 
điểm các giải pháp dự thi đã được tổng hợp và đề xuất của Hội đồng thẩm 
định tại vòng 1, Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải, lựa chọn các giải pháp xuất 
sắc để trao giải và gửi tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. 

Trong vòng chấm chung kết, một số giải pháp tác giả phải trình bày trực 
tiếp trước Hội đồng giám khảo (Nếu Hội đồng giám khảo có yêu cầu).

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi lần thứ IX có giá trị như sau:
- Giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng.
- Giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng.
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi; 
tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi
1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết 

định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành 
lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động 
của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 
lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội 
thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.
Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập 
hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 
công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:
Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức 
triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế 
hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) sẽ xem xét, sửa đổi 
cho phù hợp./.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT
Lương Thanh Sơn
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 253/QĐ-BTC Bình Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2021

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT
Lương Thanh Sơn

(Đã ký)

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT LHH;
- Lưu VT, Khang

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập các Hội đồng thẩm định Hội thi sáng tạo kỹ thuật

tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021)

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN
LẦN THỨ IX (2020-2021)

Căn cứ Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của 
Chủ tịch UBND tỉnh V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021); Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 
28/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận về dự thảo Quy chế chấm thi các giải pháp dự thi Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).

Điều 1. Thành lập 05 Hội đồng thẩm định Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần 
thứ IX (2020-2021) gồm các thành viên như danh sách kèm theo.

Điều 2. Các Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu 
quả và khách quan công tác chấm thi tại vòng sơ khảo theo Quy chế chấm thi 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).

- Các Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX 

(2020-2021), các cơ quan, đơn vị  có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 
1 căn cứ quyết định thi hành./.

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021), Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được 

tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp
- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ 
quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có 

quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.
Điều 4. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác tại 

Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp dụng hiệu quả 
tại Việt Nam từ năm 2014 đến thời điểm dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp do tác giả tạo ra, là kết quả của hoạt 

động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội, không trùng với các giải pháp đã được công bố 
trước thời điểm dự thi.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử 
và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao 
hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Các tập thể, cá nhân dự thi không thuộc tổ chức (có tư cách pháp nhân) 

thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Các tập thể, cá nhân dự thi thuộc các tổ chức có tư cách pháp nhân thì 

phiếu đăng ký phải có dấu xác nhận của tổ chức nơi làm việc.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp 

kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những 
nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp 
dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải 
pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc 
đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược 
điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông 
qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng 
bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được 
do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải 
pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo 
vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động,...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Tác giả cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt 
đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo 
mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính 
toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) theo 
địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827896; Fax: 0252.3834163
Email: lhhkhkt@binhthuan.gov.vn 
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết 

ngày 15/7/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả 

lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
- Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá 

được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban 
Tổ chức Hội thi quy định.

- Đánh giá giải pháp tham gia dự thi qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định, thành viên là các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi. Hội đồng 
có nhiệm vụ phân loại hồ sơ, thẩm định hồ sơ sơ bộ, kiểm tra, xác minh, đánh 
giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ 
chức quy định và đề xuất giải.

+ Vòng chung kết: Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng Xét 
giải. Hội đồng Xét giải dựa trên cơ sở kết quả thẩm định, đánh giá và chấm 
điểm các giải pháp dự thi đã được tổng hợp và đề xuất của Hội đồng thẩm 
định tại vòng 1, Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải, lựa chọn các giải pháp xuất 
sắc để trao giải và gửi tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc. 

Trong vòng chấm chung kết, một số giải pháp tác giả phải trình bày trực 
tiếp trước Hội đồng giám khảo (Nếu Hội đồng giám khảo có yêu cầu).

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi lần thứ IX có giá trị như sau:
- Giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng.
- Giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng.
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập 
thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi; 
tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi
1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết 

định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành 
lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động 
của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 
lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội 
thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.
Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập 
hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 
công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:
Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức 
triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế 
hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX (2020-2021) sẽ xem xét, sửa đổi 
cho phù hợp./.
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DANH SÁCH
CÁC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX (2020-2021)

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
BTC HỘI THI STKT LẦN IX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số
TT Họ và tên Chức vụ - đơn vị công tác

Chức danh
trong

Hội đồng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Lương Thanh Sơn Chủ tịch

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Nguyễn Ngọc Thạch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 10/8/2021 của
Trưởng Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX)

1. HỘI ĐỒNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

2. HỘI ĐỒNG CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG, XÂY DỰNG, HÓA CHẤT, NĂNG LƯỢNG

1

Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật

Lê Văn Tuấn Chủ tịch1

Nguyên Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công

Trịnh Trầm Ủy viên2

Trưởng Phòng Tư vấn, Sở Công 
thương

Phạm Văn Khoa Ủy viên3

Trưởng Phòng quản lý chuyên 
ngành, Sở Khoa học và Công nghệNguyễn Quang Thịnh Ủy viên4

Chuyên viên Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuậtTrần Lê Bảo Hân Thư ký5

2
Nguyên Chánh Văn phòng Sở 
Nông nghiệp và PTNT

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý 
chất lượng nông, lâm và thủy 
sản, Sở Nông nghiệp và PTNT

Trưởng Phòng quản lý tài nguyên 
nước & KTTV, Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Chuyên viên Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật

Phạm Hữu Thủ

Lê Văn Tiến

Ngô Minh Uyên Thảo

Nguyễn Thị Bích Hạnh

3

4

5

6
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Thư ký

3. HỘI ĐỒNG Y DƯỢC
Chủ tịch Hội Dược họcLê Văn Hối Chủ tịch1
Nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ Ủy viênNguyễn Văn Nhơn2

Trưởng Ban Tư vấn phản biện, 
giám định xã hội và phát triển khoa 
học công nghệ, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật

Ngô Viết Năng

Ủy viênGiám đốc Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Bình ThuậnPhạm Văn Chính3

Ủy viênPhó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnhNgô Lương Lam Kiều4

4. HỘI ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 
Cục trưởng Cục Thống kêPhạm Quốc Hùng Chủ tịch1
Phó Giám đốc VNPT Bình Thuận Ủy viênCao Phước Minh2

Ủy viênPhó Trưởng Phòng Bưu chính viễn 
thông - CNTT, Sở Thông tin và 
Truyền thông

Võ Duy Phong3

Ủy viênGiảng viên, Trường Cao đẳng NghềPhạm Kim Ngân4

Ủy viên

Chuyên viên Phòng Giáo dục trung 
học và Giáo dục chuyên nghiệp – 
Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo 
dục và Đào tạo

Nguyễn Tuấn Anh5

Thư kýTổng Thư ký Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuậtĐỗ Vi Thuỷ6

5. HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệVăn Công Thới Chủ tịch1
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo

Ủy viênNguyễn Thị Phương An2

Ủy viênNguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạoHuỳnh Sanh Nhẫn3

Ủy viênPhó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
Nghề Bình ThuậnNguyễn Hữu Ích4

Ủy viênPhó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
Y tế Bình ThuậnĐỗ Huy Sơn5

Thư kýChuyên viên Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuậtHồ Văn Khang6

5
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QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật

tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 
TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX (2020-2021)

Căn cứ Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của 
Chủ tịch UBND tỉnh V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021); Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 
28/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận về dự thảo Quy chế chấm thi các giải pháp dự thi Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX 
(2020-2021) gồm các thành viên như sau.

1. Ông Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Văn Công Thới - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.
3. Ông Lê Văn Tuấn - Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật - Ủy viên.
4. Ông Lê Văn Hối - Chủ tịch Hội Dược học - Ủy viên.
5. Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê - Ủy viên.
6. Ông Hồ Văn Khang - Chuyên viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật - Thư ký.
Điều 2. Hội đồng xét giải có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả 

và khách quan trong công tác chấm thi theo Quy chế chấm thi các giải pháp 

QUYẾT ĐỊNH

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
BTC HỘI THI STKT LẦN IX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 254/QĐ-BTC Bình Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2021

dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
- Hội đồng xét giải tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX 

(2020-2021), các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 
1 căn cứ quyết định thi hành./.
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TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT
Lương Thanh Sơn

(Đã ký)

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT LHH;
- Lưu VT, Khang

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX 
(2020-2021) gồm các thành viên như sau.

1. Ông Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Văn Công Thới - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.
3. Ông Lê Văn Tuấn - Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật - Ủy viên.
4. Ông Lê Văn Hối - Chủ tịch Hội Dược học - Ủy viên.
5. Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê - Ủy viên.
6. Ông Hồ Văn Khang - Chuyên viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật - Thư ký.
Điều 2. Hội đồng xét giải có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả 

và khách quan trong công tác chấm thi theo Quy chế chấm thi các giải pháp 

dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
- Hội đồng xét giải tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX 

(2020-2021), các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 
1 căn cứ quyết định thi hành./.
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BÁO CÁO
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

lần thứ IX (2020-2021)

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, 
Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tich UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021) và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021),

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021) đã tổ chức 
thực hiện với kết quả như sau:

I. Công tác tổ chức.
- Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX (2020-2021), Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định thành 
lập Tổ Thư ký Hội thi lần thứ IX.

- Tham mưu Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thay đổi 
thành viên Ban Tổ chức Hội thi do có đồng chí thay đổi vị trí công tác và 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 V/v 
thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần 
thứ IX (2020-2021).

- Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Quyết định V/v thay thế thành viên Tổ 
Thư ký Hội thi. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Tổ chức.
- Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ Hội thi, lập Kế hoạch triển khai Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX.
II. Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi.
- Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Đài Phát 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
BTC HỘI THI STKT LẦN IX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 270/BC-BTC Bình Thuận, ngày 01 tháng 9 năm 2021

thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện ghi hình, phát các phóng sự về các giải 
pháp đạt giải Hội thi lần thứ VIII (2018-2019) và tuyên truyền, phổ biến Thể 
lệ, thời gian Hội thi lần thứ IX trên Đài.

- Phối hợp Tạp chí khoa học công nghệ và Bản tin của các sở, ngành, 
đoàn thể định kỳ thông báo Thể lệ Hội thi.

- Xin ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dựng panô tuyên truyền 
trong tỉnh và đã thực hiện dựng 30 panô tuyên truyền ở 9 huyện, thị xã, thành 
phố trong tỉnh (trừ huyện Phú Quý) và Trường Cao đẳng Nghề.

- In Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VIII (2018-2019) và đã gửi đến 
các sở, ngành, đoàn thể; UBND, Phòng kinh tế, Phòng giáo dục, Phòng văn 
hóa các huyện, thị, thành phố; các hội thành viên, hội viên tập thể, các trung 
tâm trực thuộc Liên hiệp hội và các tác giả đạt giải.

- Gửi văn bản đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch và 
phát động Hội thi tại đơn vị, địa phương.

- Thường trực Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức làm việc với các thành viên 
Ban Tổ chức Hội thi, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, đoàn 
thể đôn đốc, kiểm tra tình hình tổ chức, triển khai Hội thi; làm việc với các 
doanh nghiệp trong tỉnh để động viên đội ngũ trí thức và các nhà sản xuất kinh 
doanh tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

III. Kết quả triển khai:
1. Các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển 

khai thực hiện Hội thi:
- Đối với UBND các huyện, thị, thành phố đều thành lập Ban Tổ chức 

Hội thi, xây dựng kế hoạch triển khai và phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
lần thứ IX và đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội thi trên Đài truyền thanh 
của các huyện, thị xã, thành phố và một số trang mạng điện tử. Trên cơ sở kế 
hoạch triển khai của Ban Tổ chức Hội thi tỉnh, UBND các huyện, thị, thành 
phố đã phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên Ban Tổ 
chức để có sự chủ động và tránh chồng chéo trong quá trình triển khai Hội thi, 
đồng thời một số huyện đã giao chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng đơn vị cấp 
cơ sở để đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với các sở ngành, đoàn thể: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công 
thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
thành lập Ban Tổ chức, ban hành kế hoạch Hội thi và phát động trong cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia Hội thi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn đã có văn bản tuyên truyền, phổ biến 
đến các cấp vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

2. Số lượng giải pháp đăng ký dự thi
Hội thi lần thứ IX nhận được 174 giải pháp đăng ký dự thi (bằng 150 % 

so Hội thi lần VIII (tăng hơn 58 giải pháp)). Cụ thể, các giải pháp tham dự 
được tổng hợp như sau:

2.1. Phân theo các đơn vị, địa phương:

3. Kết quả chấm thi:
Trong tổng số 174 giải pháp dự thi có 19 giải pháp đạt giải, gồm:
- Giải nhất: Không có,
- Giải nhì: Không có,
- Giải ba: 02 giải,
- Giải khuyến khích: 17 giải.
(Có phụ lục danh sách các giải pháp đạt giải kèm theo)
4. Lựa chọn giải pháp dự thi Hội thi toàn quốc và khen thưởng:
- Ban Tổ chức đã lựa chọn 06 giải pháp trong số 19 giải pháp đạt giải gửi 

dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021).
- Khen thưởng 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia 

Hội thi.
IV. Đánh giá chung
1. Mặt đạt được:
- Ban Tổ chức đã tiến hành chấm thi qua 02 vòng (vòng sơ khảo và vòng 

chung kết) đã lựa chọn được những giải pháp có tính mới, sáng tạo, mang lại 
hiệu quả ứng dụng cao trong thực tiễn đời sống, sản xuất. Đồng thời qua công 
tác chấm thi (02 vòng) đã thể hiện được sự công bằng, khách quan giữa các 
lĩnh vực và giữa các hội đồng chấm thi với nhau.

- Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần IX được 
triển khai rộng rãi, tạo điều kiện cho mọi tổ chức và cá nhân hiểu rõ mục đích, 
ý nghĩa Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

- Số lượng giải pháp tham gia tăng hơn so với lần trước là 58 giải pháp 
(lần 8 có 116 giải pháp tham gia). Bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên 
chức các sở ngành và địa phương tham gia dự thi, Hội thi lần này cũng đã thu 
hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, trường học, người dân 
trong tỉnh.

* Nguyên nhân các mặt đạt được nói trên là do:
- Đã có sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, mục đích Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật của nhân dân trong tỉnh.
- Ban Tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra và tập trung tuyên 

truyền phổ biến đến tận cơ sở, người sản xuất.
- Mặt dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm, đôn đốc, 
nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tại địa phương tuyên truyền vận động, hướng 
dẫn Nhân dân, CBCCVC và một số doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham 
gia Hội thi.

- Sự phối hợp tích cực của các cơ quan thông tin, nhất là Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã đưa thông tin thường xuyên 
về mục đích, ý nghĩa, nội dung và Thể lệ Hội thi.

2. Tồn tại hạn chế.
- Số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, nhiều nhất 

tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường, công nghệ thông tin. Các giải pháp về y dược, cơ khí tự động, 
giao thông vân tải, xây dựng, hóa chất, …tham gia rất ít.

- Số lượng giải pháp tham gia dự thi tuy nhiều hơn lần trước nhưng chất 
lượng giải pháp thật sự chưa cao hơn lần trước, nhiều giải pháp chưa nêu lên 
được tính mới tính sáng tạo, một số giải pháp chưa hoặc không thể hiện được 
khả năng ứng dụng trong thực tiễn; ở một số sở ngành, địa phương giải pháp 
dự thi ít hoặc không có tham gia.

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế nói trên là do:
- Vẫn còn một số sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị khoa học trong 

tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác Hội thi.
-  Một số tác giả vẫn còn ngại đăng ký tham gia dự thi./.
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Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, 
Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tich UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021) và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021),

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021) đã tổ chức 
thực hiện với kết quả như sau:

I. Công tác tổ chức.
- Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX (2020-2021), Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định thành 
lập Tổ Thư ký Hội thi lần thứ IX.

- Tham mưu Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thay đổi 
thành viên Ban Tổ chức Hội thi do có đồng chí thay đổi vị trí công tác và 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 V/v 
thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần 
thứ IX (2020-2021).

- Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Quyết định V/v thay thế thành viên Tổ 
Thư ký Hội thi. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Tổ chức.
- Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ Hội thi, lập Kế hoạch triển khai Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX.
II. Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi.
- Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện ghi hình, phát các phóng sự về các giải 
pháp đạt giải Hội thi lần thứ VIII (2018-2019) và tuyên truyền, phổ biến Thể 
lệ, thời gian Hội thi lần thứ IX trên Đài.

- Phối hợp Tạp chí khoa học công nghệ và Bản tin của các sở, ngành, 
đoàn thể định kỳ thông báo Thể lệ Hội thi.

- Xin ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dựng panô tuyên truyền 
trong tỉnh và đã thực hiện dựng 30 panô tuyên truyền ở 9 huyện, thị xã, thành 
phố trong tỉnh (trừ huyện Phú Quý) và Trường Cao đẳng Nghề.

- In Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VIII (2018-2019) và đã gửi đến 
các sở, ngành, đoàn thể; UBND, Phòng kinh tế, Phòng giáo dục, Phòng văn 
hóa các huyện, thị, thành phố; các hội thành viên, hội viên tập thể, các trung 
tâm trực thuộc Liên hiệp hội và các tác giả đạt giải.

- Gửi văn bản đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch và 
phát động Hội thi tại đơn vị, địa phương.

- Thường trực Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức làm việc với các thành viên 
Ban Tổ chức Hội thi, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, đoàn 
thể đôn đốc, kiểm tra tình hình tổ chức, triển khai Hội thi; làm việc với các 
doanh nghiệp trong tỉnh để động viên đội ngũ trí thức và các nhà sản xuất kinh 
doanh tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

III. Kết quả triển khai:
1. Các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển 

khai thực hiện Hội thi:
- Đối với UBND các huyện, thị, thành phố đều thành lập Ban Tổ chức 

Hội thi, xây dựng kế hoạch triển khai và phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
lần thứ IX và đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội thi trên Đài truyền thanh 
của các huyện, thị xã, thành phố và một số trang mạng điện tử. Trên cơ sở kế 
hoạch triển khai của Ban Tổ chức Hội thi tỉnh, UBND các huyện, thị, thành 
phố đã phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên Ban Tổ 
chức để có sự chủ động và tránh chồng chéo trong quá trình triển khai Hội thi, 
đồng thời một số huyện đã giao chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng đơn vị cấp 
cơ sở để đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với các sở ngành, đoàn thể: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công 
thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
thành lập Ban Tổ chức, ban hành kế hoạch Hội thi và phát động trong cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia Hội thi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn đã có văn bản tuyên truyền, phổ biến 
đến các cấp vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

2. Số lượng giải pháp đăng ký dự thi
Hội thi lần thứ IX nhận được 174 giải pháp đăng ký dự thi (bằng 150 % 

so Hội thi lần VIII (tăng hơn 58 giải pháp)). Cụ thể, các giải pháp tham dự 
được tổng hợp như sau:

2.1. Phân theo các đơn vị, địa phương:

3. Kết quả chấm thi:
Trong tổng số 174 giải pháp dự thi có 19 giải pháp đạt giải, gồm:
- Giải nhất: Không có,
- Giải nhì: Không có,
- Giải ba: 02 giải,
- Giải khuyến khích: 17 giải.
(Có phụ lục danh sách các giải pháp đạt giải kèm theo)
4. Lựa chọn giải pháp dự thi Hội thi toàn quốc và khen thưởng:
- Ban Tổ chức đã lựa chọn 06 giải pháp trong số 19 giải pháp đạt giải gửi 

dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021).
- Khen thưởng 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia 

Hội thi.
IV. Đánh giá chung
1. Mặt đạt được:
- Ban Tổ chức đã tiến hành chấm thi qua 02 vòng (vòng sơ khảo và vòng 

chung kết) đã lựa chọn được những giải pháp có tính mới, sáng tạo, mang lại 
hiệu quả ứng dụng cao trong thực tiễn đời sống, sản xuất. Đồng thời qua công 
tác chấm thi (02 vòng) đã thể hiện được sự công bằng, khách quan giữa các 
lĩnh vực và giữa các hội đồng chấm thi với nhau.

- Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần IX được 
triển khai rộng rãi, tạo điều kiện cho mọi tổ chức và cá nhân hiểu rõ mục đích, 
ý nghĩa Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

- Số lượng giải pháp tham gia tăng hơn so với lần trước là 58 giải pháp 
(lần 8 có 116 giải pháp tham gia). Bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên 
chức các sở ngành và địa phương tham gia dự thi, Hội thi lần này cũng đã thu 
hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, trường học, người dân 
trong tỉnh.

* Nguyên nhân các mặt đạt được nói trên là do:
- Đã có sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, mục đích Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật của nhân dân trong tỉnh.
- Ban Tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra và tập trung tuyên 

truyền phổ biến đến tận cơ sở, người sản xuất.
- Mặt dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm, đôn đốc, 
nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tại địa phương tuyên truyền vận động, hướng 
dẫn Nhân dân, CBCCVC và một số doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham 
gia Hội thi.

- Sự phối hợp tích cực của các cơ quan thông tin, nhất là Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã đưa thông tin thường xuyên 
về mục đích, ý nghĩa, nội dung và Thể lệ Hội thi.

2. Tồn tại hạn chế.
- Số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, nhiều nhất 

tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường, công nghệ thông tin. Các giải pháp về y dược, cơ khí tự động, 
giao thông vân tải, xây dựng, hóa chất, …tham gia rất ít.

- Số lượng giải pháp tham gia dự thi tuy nhiều hơn lần trước nhưng chất 
lượng giải pháp thật sự chưa cao hơn lần trước, nhiều giải pháp chưa nêu lên 
được tính mới tính sáng tạo, một số giải pháp chưa hoặc không thể hiện được 
khả năng ứng dụng trong thực tiễn; ở một số sở ngành, địa phương giải pháp 
dự thi ít hoặc không có tham gia.

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế nói trên là do:
- Vẫn còn một số sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị khoa học trong 

tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác Hội thi.
-  Một số tác giả vẫn còn ngại đăng ký tham gia dự thi./.
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Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, 
Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tich UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021) và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021),

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021) đã tổ chức 
thực hiện với kết quả như sau:

I. Công tác tổ chức.
- Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX (2020-2021), Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định thành 
lập Tổ Thư ký Hội thi lần thứ IX.

- Tham mưu Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thay đổi 
thành viên Ban Tổ chức Hội thi do có đồng chí thay đổi vị trí công tác và 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 V/v 
thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần 
thứ IX (2020-2021).

- Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Quyết định V/v thay thế thành viên Tổ 
Thư ký Hội thi. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Tổ chức.
- Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ Hội thi, lập Kế hoạch triển khai Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX.
II. Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi.
- Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Đài Phát 

STT Các đơn vị, địa phương

Tổng cộng

Số giải pháp

Cơ sở ngành, đoàn thể, trường học
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Thông tin và Truyền thông
Trường Cao đẳng
Các địa phương
Huyện Tuy Phong
Huyện Bắc Bình
Huyện Tánh Linh
Huyện Hàm Thuận Bắc
Huyện Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Tân
Thị xã La Gi
Thành phố Phan Thiết
Huyện Đức Linh
Huyện Phú Quý

31
05
10
03
08
143
68
18
08
07
17
06
03
12
07
02

I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện ghi hình, phát các phóng sự về các giải 
pháp đạt giải Hội thi lần thứ VIII (2018-2019) và tuyên truyền, phổ biến Thể 
lệ, thời gian Hội thi lần thứ IX trên Đài.

- Phối hợp Tạp chí khoa học công nghệ và Bản tin của các sở, ngành, 
đoàn thể định kỳ thông báo Thể lệ Hội thi.

- Xin ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dựng panô tuyên truyền 
trong tỉnh và đã thực hiện dựng 30 panô tuyên truyền ở 9 huyện, thị xã, thành 
phố trong tỉnh (trừ huyện Phú Quý) và Trường Cao đẳng Nghề.

- In Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VIII (2018-2019) và đã gửi đến 
các sở, ngành, đoàn thể; UBND, Phòng kinh tế, Phòng giáo dục, Phòng văn 
hóa các huyện, thị, thành phố; các hội thành viên, hội viên tập thể, các trung 
tâm trực thuộc Liên hiệp hội và các tác giả đạt giải.

- Gửi văn bản đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch và 
phát động Hội thi tại đơn vị, địa phương.

- Thường trực Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức làm việc với các thành viên 
Ban Tổ chức Hội thi, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, đoàn 
thể đôn đốc, kiểm tra tình hình tổ chức, triển khai Hội thi; làm việc với các 
doanh nghiệp trong tỉnh để động viên đội ngũ trí thức và các nhà sản xuất kinh 
doanh tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

III. Kết quả triển khai:
1. Các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển 

khai thực hiện Hội thi:
- Đối với UBND các huyện, thị, thành phố đều thành lập Ban Tổ chức 

Hội thi, xây dựng kế hoạch triển khai và phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
lần thứ IX và đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội thi trên Đài truyền thanh 
của các huyện, thị xã, thành phố và một số trang mạng điện tử. Trên cơ sở kế 
hoạch triển khai của Ban Tổ chức Hội thi tỉnh, UBND các huyện, thị, thành 
phố đã phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên Ban Tổ 
chức để có sự chủ động và tránh chồng chéo trong quá trình triển khai Hội thi, 
đồng thời một số huyện đã giao chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng đơn vị cấp 
cơ sở để đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với các sở ngành, đoàn thể: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công 
thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
thành lập Ban Tổ chức, ban hành kế hoạch Hội thi và phát động trong cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia Hội thi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân 

2.2. Phân theo lĩnh vực:

174

STT Lĩnh vực

Tổng cộng

Số giải pháp Tỷ lệ

Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường

Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông

Cơ khí tự động, xây dựng, hóa chất, năng lượng

Y – Dược

Giáo dục và đào tạo

28

34

21

03

88

16,1%

19,5%

12,1%

1,7%

50,6%

1

2

3

4

5

174 100%

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn đã có văn bản tuyên truyền, phổ biến 
đến các cấp vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

2. Số lượng giải pháp đăng ký dự thi
Hội thi lần thứ IX nhận được 174 giải pháp đăng ký dự thi (bằng 150 % 

so Hội thi lần VIII (tăng hơn 58 giải pháp)). Cụ thể, các giải pháp tham dự 
được tổng hợp như sau:

2.1. Phân theo các đơn vị, địa phương:

3. Kết quả chấm thi:
Trong tổng số 174 giải pháp dự thi có 19 giải pháp đạt giải, gồm:
- Giải nhất: Không có,
- Giải nhì: Không có,
- Giải ba: 02 giải,
- Giải khuyến khích: 17 giải.
(Có phụ lục danh sách các giải pháp đạt giải kèm theo)
4. Lựa chọn giải pháp dự thi Hội thi toàn quốc và khen thưởng:
- Ban Tổ chức đã lựa chọn 06 giải pháp trong số 19 giải pháp đạt giải gửi 

dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021).
- Khen thưởng 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia 

Hội thi.
IV. Đánh giá chung
1. Mặt đạt được:
- Ban Tổ chức đã tiến hành chấm thi qua 02 vòng (vòng sơ khảo và vòng 

chung kết) đã lựa chọn được những giải pháp có tính mới, sáng tạo, mang lại 
hiệu quả ứng dụng cao trong thực tiễn đời sống, sản xuất. Đồng thời qua công 
tác chấm thi (02 vòng) đã thể hiện được sự công bằng, khách quan giữa các 
lĩnh vực và giữa các hội đồng chấm thi với nhau.

- Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần IX được 
triển khai rộng rãi, tạo điều kiện cho mọi tổ chức và cá nhân hiểu rõ mục đích, 
ý nghĩa Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

- Số lượng giải pháp tham gia tăng hơn so với lần trước là 58 giải pháp 
(lần 8 có 116 giải pháp tham gia). Bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên 
chức các sở ngành và địa phương tham gia dự thi, Hội thi lần này cũng đã thu 
hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, trường học, người dân 
trong tỉnh.

* Nguyên nhân các mặt đạt được nói trên là do:
- Đã có sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, mục đích Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật của nhân dân trong tỉnh.
- Ban Tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra và tập trung tuyên 

truyền phổ biến đến tận cơ sở, người sản xuất.
- Mặt dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm, đôn đốc, 
nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tại địa phương tuyên truyền vận động, hướng 
dẫn Nhân dân, CBCCVC và một số doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham 
gia Hội thi.

- Sự phối hợp tích cực của các cơ quan thông tin, nhất là Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã đưa thông tin thường xuyên 
về mục đích, ý nghĩa, nội dung và Thể lệ Hội thi.

2. Tồn tại hạn chế.
- Số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, nhiều nhất 

tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường, công nghệ thông tin. Các giải pháp về y dược, cơ khí tự động, 
giao thông vân tải, xây dựng, hóa chất, …tham gia rất ít.

- Số lượng giải pháp tham gia dự thi tuy nhiều hơn lần trước nhưng chất 
lượng giải pháp thật sự chưa cao hơn lần trước, nhiều giải pháp chưa nêu lên 
được tính mới tính sáng tạo, một số giải pháp chưa hoặc không thể hiện được 
khả năng ứng dụng trong thực tiễn; ở một số sở ngành, địa phương giải pháp 
dự thi ít hoặc không có tham gia.

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế nói trên là do:
- Vẫn còn một số sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị khoa học trong 

tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác Hội thi.
-  Một số tác giả vẫn còn ngại đăng ký tham gia dự thi./.
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Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, 
Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tich UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021) và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021),

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021) đã tổ chức 
thực hiện với kết quả như sau:

I. Công tác tổ chức.
- Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX (2020-2021), Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định thành 
lập Tổ Thư ký Hội thi lần thứ IX.

- Tham mưu Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thay đổi 
thành viên Ban Tổ chức Hội thi do có đồng chí thay đổi vị trí công tác và 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 V/v 
thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần 
thứ IX (2020-2021).

- Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Quyết định V/v thay thế thành viên Tổ 
Thư ký Hội thi. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Tổ chức.
- Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ Hội thi, lập Kế hoạch triển khai Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX.
II. Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi.
- Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện ghi hình, phát các phóng sự về các giải 
pháp đạt giải Hội thi lần thứ VIII (2018-2019) và tuyên truyền, phổ biến Thể 
lệ, thời gian Hội thi lần thứ IX trên Đài.

- Phối hợp Tạp chí khoa học công nghệ và Bản tin của các sở, ngành, 
đoàn thể định kỳ thông báo Thể lệ Hội thi.

- Xin ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dựng panô tuyên truyền 
trong tỉnh và đã thực hiện dựng 30 panô tuyên truyền ở 9 huyện, thị xã, thành 
phố trong tỉnh (trừ huyện Phú Quý) và Trường Cao đẳng Nghề.

- In Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VIII (2018-2019) và đã gửi đến 
các sở, ngành, đoàn thể; UBND, Phòng kinh tế, Phòng giáo dục, Phòng văn 
hóa các huyện, thị, thành phố; các hội thành viên, hội viên tập thể, các trung 
tâm trực thuộc Liên hiệp hội và các tác giả đạt giải.

- Gửi văn bản đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch và 
phát động Hội thi tại đơn vị, địa phương.

- Thường trực Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức làm việc với các thành viên 
Ban Tổ chức Hội thi, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, đoàn 
thể đôn đốc, kiểm tra tình hình tổ chức, triển khai Hội thi; làm việc với các 
doanh nghiệp trong tỉnh để động viên đội ngũ trí thức và các nhà sản xuất kinh 
doanh tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

III. Kết quả triển khai:
1. Các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển 

khai thực hiện Hội thi:
- Đối với UBND các huyện, thị, thành phố đều thành lập Ban Tổ chức 

Hội thi, xây dựng kế hoạch triển khai và phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
lần thứ IX và đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội thi trên Đài truyền thanh 
của các huyện, thị xã, thành phố và một số trang mạng điện tử. Trên cơ sở kế 
hoạch triển khai của Ban Tổ chức Hội thi tỉnh, UBND các huyện, thị, thành 
phố đã phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên Ban Tổ 
chức để có sự chủ động và tránh chồng chéo trong quá trình triển khai Hội thi, 
đồng thời một số huyện đã giao chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng đơn vị cấp 
cơ sở để đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với các sở ngành, đoàn thể: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công 
thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
thành lập Ban Tổ chức, ban hành kế hoạch Hội thi và phát động trong cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia Hội thi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn đã có văn bản tuyên truyền, phổ biến 
đến các cấp vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

2. Số lượng giải pháp đăng ký dự thi
Hội thi lần thứ IX nhận được 174 giải pháp đăng ký dự thi (bằng 150 % 

so Hội thi lần VIII (tăng hơn 58 giải pháp)). Cụ thể, các giải pháp tham dự 
được tổng hợp như sau:

2.1. Phân theo các đơn vị, địa phương:

3. Kết quả chấm thi:
Trong tổng số 174 giải pháp dự thi có 19 giải pháp đạt giải, gồm:
- Giải nhất: Không có,
- Giải nhì: Không có,
- Giải ba: 02 giải,
- Giải khuyến khích: 17 giải.
(Có phụ lục danh sách các giải pháp đạt giải kèm theo)
4. Lựa chọn giải pháp dự thi Hội thi toàn quốc và khen thưởng:
- Ban Tổ chức đã lựa chọn 06 giải pháp trong số 19 giải pháp đạt giải gửi 

dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021).
- Khen thưởng 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia 

Hội thi.
IV. Đánh giá chung
1. Mặt đạt được:
- Ban Tổ chức đã tiến hành chấm thi qua 02 vòng (vòng sơ khảo và vòng 

chung kết) đã lựa chọn được những giải pháp có tính mới, sáng tạo, mang lại 
hiệu quả ứng dụng cao trong thực tiễn đời sống, sản xuất. Đồng thời qua công 
tác chấm thi (02 vòng) đã thể hiện được sự công bằng, khách quan giữa các 
lĩnh vực và giữa các hội đồng chấm thi với nhau.

- Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần IX được 
triển khai rộng rãi, tạo điều kiện cho mọi tổ chức và cá nhân hiểu rõ mục đích, 
ý nghĩa Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

- Số lượng giải pháp tham gia tăng hơn so với lần trước là 58 giải pháp 
(lần 8 có 116 giải pháp tham gia). Bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên 
chức các sở ngành và địa phương tham gia dự thi, Hội thi lần này cũng đã thu 
hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, trường học, người dân 
trong tỉnh.

* Nguyên nhân các mặt đạt được nói trên là do:
- Đã có sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, mục đích Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật của nhân dân trong tỉnh.
- Ban Tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra và tập trung tuyên 

truyền phổ biến đến tận cơ sở, người sản xuất.
- Mặt dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm, đôn đốc, 
nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tại địa phương tuyên truyền vận động, hướng 
dẫn Nhân dân, CBCCVC và một số doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham 
gia Hội thi.

- Sự phối hợp tích cực của các cơ quan thông tin, nhất là Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã đưa thông tin thường xuyên 
về mục đích, ý nghĩa, nội dung và Thể lệ Hội thi.

2. Tồn tại hạn chế.
- Số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, nhiều nhất 

tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường, công nghệ thông tin. Các giải pháp về y dược, cơ khí tự động, 
giao thông vân tải, xây dựng, hóa chất, …tham gia rất ít.

- Số lượng giải pháp tham gia dự thi tuy nhiều hơn lần trước nhưng chất 
lượng giải pháp thật sự chưa cao hơn lần trước, nhiều giải pháp chưa nêu lên 
được tính mới tính sáng tạo, một số giải pháp chưa hoặc không thể hiện được 
khả năng ứng dụng trong thực tiễn; ở một số sở ngành, địa phương giải pháp 
dự thi ít hoặc không có tham gia.

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế nói trên là do:
- Vẫn còn một số sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị khoa học trong 

tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác Hội thi.
-  Một số tác giả vẫn còn ngại đăng ký tham gia dự thi./.
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TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT
Lương Thanh Sơn

(Đã ký)

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c)
- Các đơn vị phối hợp;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lưu VT, Khang.

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, Công 
văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, 
Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tich UBND tỉnh 
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ 
IX (2020-2021) và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021),

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021) đã tổ chức 
thực hiện với kết quả như sau:

I. Công tác tổ chức.
- Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX (2020-2021), Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định thành 
lập Tổ Thư ký Hội thi lần thứ IX.

- Tham mưu Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thay đổi 
thành viên Ban Tổ chức Hội thi do có đồng chí thay đổi vị trí công tác và 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 V/v 
thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần 
thứ IX (2020-2021).

- Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Quyết định V/v thay thế thành viên Tổ 
Thư ký Hội thi. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Tổ chức.
- Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ Hội thi, lập Kế hoạch triển khai Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX.
II. Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi.
- Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện ghi hình, phát các phóng sự về các giải 
pháp đạt giải Hội thi lần thứ VIII (2018-2019) và tuyên truyền, phổ biến Thể 
lệ, thời gian Hội thi lần thứ IX trên Đài.

- Phối hợp Tạp chí khoa học công nghệ và Bản tin của các sở, ngành, 
đoàn thể định kỳ thông báo Thể lệ Hội thi.

- Xin ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dựng panô tuyên truyền 
trong tỉnh và đã thực hiện dựng 30 panô tuyên truyền ở 9 huyện, thị xã, thành 
phố trong tỉnh (trừ huyện Phú Quý) và Trường Cao đẳng Nghề.

- In Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VIII (2018-2019) và đã gửi đến 
các sở, ngành, đoàn thể; UBND, Phòng kinh tế, Phòng giáo dục, Phòng văn 
hóa các huyện, thị, thành phố; các hội thành viên, hội viên tập thể, các trung 
tâm trực thuộc Liên hiệp hội và các tác giả đạt giải.

- Gửi văn bản đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch và 
phát động Hội thi tại đơn vị, địa phương.

- Thường trực Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức làm việc với các thành viên 
Ban Tổ chức Hội thi, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, đoàn 
thể đôn đốc, kiểm tra tình hình tổ chức, triển khai Hội thi; làm việc với các 
doanh nghiệp trong tỉnh để động viên đội ngũ trí thức và các nhà sản xuất kinh 
doanh tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

III. Kết quả triển khai:
1. Các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển 

khai thực hiện Hội thi:
- Đối với UBND các huyện, thị, thành phố đều thành lập Ban Tổ chức 

Hội thi, xây dựng kế hoạch triển khai và phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
lần thứ IX và đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội thi trên Đài truyền thanh 
của các huyện, thị xã, thành phố và một số trang mạng điện tử. Trên cơ sở kế 
hoạch triển khai của Ban Tổ chức Hội thi tỉnh, UBND các huyện, thị, thành 
phố đã phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên Ban Tổ 
chức để có sự chủ động và tránh chồng chéo trong quá trình triển khai Hội thi, 
đồng thời một số huyện đã giao chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng đơn vị cấp 
cơ sở để đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với các sở ngành, đoàn thể: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công 
thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
thành lập Ban Tổ chức, ban hành kế hoạch Hội thi và phát động trong cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia Hội thi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn đã có văn bản tuyên truyền, phổ biến 
đến các cấp vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

2. Số lượng giải pháp đăng ký dự thi
Hội thi lần thứ IX nhận được 174 giải pháp đăng ký dự thi (bằng 150 % 

so Hội thi lần VIII (tăng hơn 58 giải pháp)). Cụ thể, các giải pháp tham dự 
được tổng hợp như sau:

2.1. Phân theo các đơn vị, địa phương:

3. Kết quả chấm thi:
Trong tổng số 174 giải pháp dự thi có 19 giải pháp đạt giải, gồm:
- Giải nhất: Không có,
- Giải nhì: Không có,
- Giải ba: 02 giải,
- Giải khuyến khích: 17 giải.
(Có phụ lục danh sách các giải pháp đạt giải kèm theo)
4. Lựa chọn giải pháp dự thi Hội thi toàn quốc và khen thưởng:
- Ban Tổ chức đã lựa chọn 06 giải pháp trong số 19 giải pháp đạt giải gửi 

dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021).
- Khen thưởng 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia 

Hội thi.
IV. Đánh giá chung
1. Mặt đạt được:
- Ban Tổ chức đã tiến hành chấm thi qua 02 vòng (vòng sơ khảo và vòng 

chung kết) đã lựa chọn được những giải pháp có tính mới, sáng tạo, mang lại 
hiệu quả ứng dụng cao trong thực tiễn đời sống, sản xuất. Đồng thời qua công 
tác chấm thi (02 vòng) đã thể hiện được sự công bằng, khách quan giữa các 
lĩnh vực và giữa các hội đồng chấm thi với nhau.

- Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần IX được 
triển khai rộng rãi, tạo điều kiện cho mọi tổ chức và cá nhân hiểu rõ mục đích, 
ý nghĩa Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

- Số lượng giải pháp tham gia tăng hơn so với lần trước là 58 giải pháp 
(lần 8 có 116 giải pháp tham gia). Bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên 
chức các sở ngành và địa phương tham gia dự thi, Hội thi lần này cũng đã thu 
hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, trường học, người dân 
trong tỉnh.

* Nguyên nhân các mặt đạt được nói trên là do:
- Đã có sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, mục đích Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật của nhân dân trong tỉnh.
- Ban Tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra và tập trung tuyên 

truyền phổ biến đến tận cơ sở, người sản xuất.
- Mặt dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm, đôn đốc, 
nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tại địa phương tuyên truyền vận động, hướng 
dẫn Nhân dân, CBCCVC và một số doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham 
gia Hội thi.

- Sự phối hợp tích cực của các cơ quan thông tin, nhất là Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã đưa thông tin thường xuyên 
về mục đích, ý nghĩa, nội dung và Thể lệ Hội thi.

2. Tồn tại hạn chế.
- Số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, nhiều nhất 

tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường, công nghệ thông tin. Các giải pháp về y dược, cơ khí tự động, 
giao thông vân tải, xây dựng, hóa chất, …tham gia rất ít.

- Số lượng giải pháp tham gia dự thi tuy nhiều hơn lần trước nhưng chất 
lượng giải pháp thật sự chưa cao hơn lần trước, nhiều giải pháp chưa nêu lên 
được tính mới tính sáng tạo, một số giải pháp chưa hoặc không thể hiện được 
khả năng ứng dụng trong thực tiễn; ở một số sở ngành, địa phương giải pháp 
dự thi ít hoặc không có tham gia.

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế nói trên là do:
- Vẫn còn một số sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị khoa học trong 

tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác Hội thi.
-  Một số tác giả vẫn còn ngại đăng ký tham gia dự thi./.
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
BTC HỘI THI STKT LẦN IX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-BTC Bình Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 
TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX (2020-2021)

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT
Lương Thanh Sơn

(Đã ký)

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT LHH;
- Lưu VT, KT, Khang

Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ 9 (2020-2021);

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021);

Căn cứ Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX 
(2020-2021);

Căn cứ Biên bản buổi họp ngày 30/8/2021 của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021) (Có danh sách 
kèm theo).

Điều 2. Mức tiền thưởng thực hiện theo Nghị quyết số 75/2019/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2019 V/v Quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Các tác giả và nhóm tác giả có tên tại Điều 1; Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH
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DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ (NHÓM TÁC GIẢ) ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX (2020-2021)

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 10/9/2021 của Ban Tổ chức
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX)

TT Tác giả/
nhóm tác giả

Tên giải pháp Mức thưởng
(đồng)

Giải
thưởng

Địa chỉ

1 Giải ba

Giải ba

18.000.000

18.000.000

Đỗ Huy Sơn;
Cao Xuân Quan.

2 Nguyễn Văn Hai

Giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ tuân 
thủ điều trị cai nghiện ma túy bằng 
chất thay thế Methadone, khắc phục 
tình trạng bỏ trị của bệnh nhân tại 
Trung tâm Y tế La Gi

Trường Cao đẳng Y tế Bình 
Thuận Trung tâm Y tế La Gi

Đầu tưới phun mưa lệch tâm Số 66 - Đường 19/4, phường 
Xuân An, TP. Phan Thiết

Giải
khuyến
khích

6.000.0003 Nguyễn Văn Hai Hệ thống tưới với béc phun đa năng 
chăm sóc cây ăn quả

Số 66 - Đường 19/4, Phường 
Xuân An, TP. Phan Thiết

Giải
khuyến
khích

6.000.0004 Trần Hữu Thừa Hệ thống châm hóa chất tự động, luân 
phiên bơm, quan sát, cảnh báo

Trung tâm Nước sạch và Vệ 
sinh môi trường nông thôn 
tỉnh Bình Thuận

Giải
khuyến
khích

6.000.0005 Nguyễn Anh Tiến Thùng rác thông minh Đoàn Thanh niên huyện Hàm 
Thuận Bắc

GIẢI THƯỞNG
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6
Giải

khuyến
khích

6.000.000
Bùi Lê Cường Quốc;
Diệp Gia Nhu; 
Phạm Trường Biển.

Mô hình Chiller làm lạnh nước - Ứng 
dụng cho nuôi trồng thủy sản

Trường Cao đẳng Nghề 
Bình Thuận

7
Giải

khuyến
khích

6.000.000
Ngô Mai Huân;
Lê Anh Sol;
Nguyễn Thị Thanh Kiều;
Nguyễn Huy Vũ.

Thiết kế mô hình dàn trải tủ lạnh Inverter Trường Cao đẳng Nghề 
Bình Thuận

8
Giải

khuyến
khích

6.000.000Bá Trung Luân Thiết kế mô hình định hình bánh tự động Trường Cao đẳng Nghề 
Bình Thuận

9
Giải

khuyến
khích

6.000.000Nguyễn Minh Hiệp Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng 
trong trường THCS

Trường THCS Tân Thuận 
- huyện Hàm Thuận Nam

10
Giải

khuyến
khích

6.000.000Đặng Xuân Tiến Hệ thống quản lý giấy chứng nhận Số 71, Thái Bình, xã Hồng 
Thái - huyện Bắc Bình

11
Giải

khuyến
khích

6.000.000
Nguyễn Thị Huyền;
Nguyễn Văn Tâm;
Đào Thị Việt Ái.

Phần mềm quản lý nề nếp học sinh 
online

Trường THCS Lê Văn Tám 
- huyện Tuy Phong

12
Giải

khuyến
khích

6.000.000
Lê Quang Trọng;
Nguyễn Hải Thọ;
Phan Thị Minh Trinh.

Hình thành kỹ năng cho học sinh qua 
mô hình thư viện truyền cảm hứng

Trường THPT Ngô Quyền 
- huyện Phú Quý

GIẢI THƯỞNG
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13
Giải

khuyến
khích

6.000.000Ngô Quang Đức Mô hình vai trò của Rừng
Trường TH&THCS Nguyễn 
Văn Trỗi - xã Đông Hà - 
huyện Đức Linh

14
Giải

khuyến
khích

6.000.000Lê Thanh Bình;
Mai Xuân Bình.

Mô hình cổng trường an toàn, văn minh 
giờ tan học 

Trường Tiểu học Phan Rí 
Cửa 2 - huyện Tuy Phong

15
Giải

khuyến
khích

6.000.000Huỳnh Thị Ngọc Hà;
Trần Thị Ngọc Trâm.

Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động 
phong trào và hoạt động trải nghiệm đạt 
hiệu quả cao ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1

Trường Tiểu học Lạc Tánh 1 
- huyện Tánh Linh

16
Giải

khuyến
khích

6.000.000Lâm Thị Hải Hướng dẫn học sinh lớp 4 lập sơ đồ tư duy 
và sử dụng sơ đồ tư duy trong học Lịch sử

Trường Tiểu học Thuận Nam 
2 - huyện Hàm Thuận Nam

17
Giải

khuyến
khích

6.000.000Nguyễn Tiêu Kha Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc sản 
xuất rượu vang thanh long

Công ty TNHH Ánh Hồng 
Phúc, thôn Minh Tiến, xã 
Hàm Minh - huyện Hàm 
Thuận Nam

18
Giải

khuyến
khích

6.000.000Trương Hoàng Văn
Khoa

Giải pháp Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) trong hệ thống ao 
lót bạt theo công nghệ Semi-Biofloc

Trung tâm Kỹ thuật và Dịch 
vụ nông nghiệp Hàm Thuận 
Nam

19
Giải

khuyến
khích

6.000.000Mai Thị Thúy Kiều

Phối hợp biện pháp bao trái với biện pháp 
khác để quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu 
(Neoscytalidium dimidiatum) trên cây 
thanh long

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật

GIẢI THƯỞNG
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
BTC HỘI THI STKT LẦN IX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-BTC Bình Thuận, ngày 04 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức,

tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 
TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX (2020-2021)

Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021);

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021);

Căn cứ Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX 
(2020-2021);

Căn cứ Biên bản buổi họp ngày 30/8/2021 của Ban Tổ chức Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 06 tập thể và kèm theo tiền thưởng cho mỗi 
tập thể là 0,6 lần mức lương cơ sở, đã đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021), cụ thể:

1. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi gồm 04 tập thể:
- Ban Tổ chức tuyên truyền, vận động Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố 

Phan Thiết;
-  Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Hàm Thuận Nam;
-  Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Bắc Bình;
-  Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Tuy Phong.

QUYẾT ĐỊNH

2. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia Hội thi gồm 02 tập thể:
- Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận; 
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.
Điều 2. Các tập thể có tên tại Điều 1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

GIẢI THƯỞNG
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Điều 1. Tặng Giấy khen cho 06 tập thể và kèm theo tiền thưởng cho mỗi 
tập thể là 0,6 lần mức lương cơ sở, đã đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021), cụ thể:

1. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi gồm 04 tập thể:
- Ban Tổ chức tuyên truyền, vận động Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố 

Phan Thiết;
-  Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Hàm Thuận Nam;
-  Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Bắc Bình;
-  Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Tuy Phong.

2. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia Hội thi gồm 02 tập thể:
- Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận; 
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.
Điều 2. Các tập thể có tên tại Điều 1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT
Lương Thanh Sơn

(Đã ký)

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, KT, Khang.

GIẢI THƯỞNG
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Nội dung giải pháp.
Nghiện ma túy hiện nay đang là hiểm họa của các quốc gia trên toàn thế 

giới, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, phá 
hoại hạnh phúc gia đình, suy thoái nòi giống dân tộc, cầu nối cho căn bệnh thế 
kỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc 
gia. Ở tỉnh Bình Thuận theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 
tính đến tháng 11/2017 có khoảng 2.306 người nghiện ma tuý, riêng thị xã La 
Gi có hơn 286 người.

Có nhiều phương pháp cai nghiện đã được nghiên cứu ứng dụng, trong đó 

chương trình nghiên cứu điều trị bằng thuốc Methadone (MMT) có tác dụng 
vượt trội hơn cả. Tại Việt Nam, điều trị MMT được bắt đầu vào năm 2008 tại 
TP. Hồ Chí Minh đến nay đã mở rộng ra 63/63 tỉnh, thành trên toàn quốc, 
phương pháp đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, gia đình và cộng 
đồng. Riêng tại Trung tâm Y tế thị xã La Gi đã triển khai điều trị MMT từ năm 
2010, bước đầu đem lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân.

Việc cai nghiện thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Y tế như hướng dẫn 
về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, 
hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone, hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc Methadone.

Tuy nhiên, đây là hướng dẫn chung, được áp dụng như nhau cho tất cả 
bệnh nhân nên hiệu quả chưa cao, dẫn đến tỷ lệ bỏ trị cao của bệnh nhân, việc 
bỏ điều trị của bệnh nhân là nỗi trăn trở cho Trung tâm Y tế La Gi, cho chính 
quyền địa phương, cho các cấp các ngành phải quan tâm hơn nữa đối với sự 
bỏ trị của bệnh nhân. Với lý do trên, nhóm tác giả thực hiện giải pháp: “Thực 
trạng tuân thủ điều trị Methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị 
của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020”, 
từ đó xây dựng các Giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị cai 
nghiện ma túy bằng chất thay thế Methadone, khắc phục tình trạng bỏ 
trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi (tỉnh Bình Thuận).

Giải pháp thực hiện bao gồm:
- Kết hợp các phương pháp định lượng và các phương pháp định tính nhờ 

đó tìm hiểu được các đặc điểm riêng của mỗi cá nhân tham gia nghiên cứu về 
các yếu tố sức khỏe, tâm lý và xã hội học thông qua phỏng vấn và thảo luận sâu.

+ Phương pháp nghiên cứu định lượng: Dùng phương pháp điều tra mô tả 
cắt ngang để xác định một số đặc điểm của bệnh nhân tại thời điểm khởi trị, 
đánh giá một số đặc điểm sức khỏe, xã hội và xác định tỷ lệ bỏ trị của bệnh nhân 
được điều trị MMT từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Y tế La 
Gi. Bao gồm phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thống kê, phương 
pháp cận lâm sàng, phương pháp lâm sàng, phương pháp thu thập số liệu.

+ Phương pháp nghiên cứu định tính: Dùng phương pháp phỏng vấn và 
thảo luận sâu để tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh 
nhân được điều trị MMT từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Y 
tế La Gi, từ đó đề xuất các giải pháp can thiệp để ngăn chặn việc bỏ điều trị 

MMT, bao gồm: phỏng vấn các bệnh nhân bằng những câu hỏi trực tiếp đồng 
thời có điều tra và ghi nhận các câu trả lời, phỏng vấn và thảo luận với các 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc bỏ trị của bệnh nhân trong điều trị 
bằng những câu hỏi trực tiếp; tư vấn cho bệnh nhân về các vấn đề liên quan 
đến điều trị MMT và các vấn đề sức khoẻ khi phỏng vấn; thảo luận sâu về các 
yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi.

- Xác định được các yếu tố liên quan đến việc bỏ trị MMT tại Trung tâm 
Y tế La Gi đối với mỗi bệnh nhân và cả quần thể bệnh nhân bằng cách kết hợp 
phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

- Đề xuất và chủ động áp dụng các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ trị 
MMT với riêng mỗi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

Tính mới.
Kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính một cách khoa 

học và hợp lý trong một đề tài nghiên cứu y học để xác định được các yếu tố 
liên quan đến việc bỏ trị MMT tại Trung tâm Y tế LaGi đối với cả quần thể 
bệnh nhân và đối với mỗi bệnh nhân: Khác với nhiều đề tài nghiên cứu định 
lượng về vấn đề tuân thủ điều trị MMT trên toàn quốc, giải pháp này kết hợp 
cả phương pháp định lượng và định tính. Nhờ đó, ngoài các số đo chung của 

GIẢI BA
GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NÂNG CAO TỶ LỆ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ
CAI NGHIỆN MA TÚY BẰNG CHẤT THAY THẾ METHADONE,

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BỎ TRỊ CỦA BỆNH NHÂN TẠI
TRUNG TÂM Y TẾ LA GI
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ĐỖ HUY SƠN
Năm sinh: 1970

Nghề nghiệp: CBVC
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế 

tỉnh Bình Thuận

CAO XUÂN QUAN
Năm sinh: 1965

Nghề nghiệp: Bác sĩ
Địa chỉ: Trung tâm Y tế thị xã LaGi,

tỉnh Bình Thuận

quần thể nghiên cứu, nhóm tác giả còn tìm hiểu được các đặc điểm riêng của 
mỗi cá nhân tham gia nghiên cứu. Với điểm mới này trong phương pháp 
nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đặt ra hoàn thành mục tiêu hình thành các giải 
pháp khắc phục thực trạng bỏ trị MMT.

Đề xuất và chủ động áp dụng các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ trị 
MMT đối với mỗi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định 
tính: Qua nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả và tổng kết kinh nghiệm, đồng thời 
căn cứ các hướng dẫn của Bộ Y tế, nhóm tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể 
để khắc phục tình trạng bỏ trị MMT bao gồm các nguyên tắc chung, 09 giải 
pháp phối hợp và 10 giải pháp cụ thể trong điều trị MMT.

Tính hiệu quả.
Giảm chi phí khám chữa bệnh cho người nghiện ma tuý; giảm chi phí cho 

ngân sách nhà nước cho các lực lượng phòng, chống và giải quyết các hậu quả 
do tệ nạn ma tuý gây ra.

 Việc tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị MMT mang lại hiệu quả xã hội đã ngăn 
chặn được bệnh nhân bỏ điều trị MMT, giúp bệnh nhân dừng hoặc giảm sử 
dụng ma tuý bất hợp pháp, giảm tội phạm liên quan đến ma tuý, giảm các 
hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bỏ 
điều trị đồng thời giữ gìn an ninh, trật tự cho địa phương.

Giảm tác hại do nghiện ma tuý gây ra (HIV, HBV, HCV); cải thiện sức 
khoẻ và giúp người nghiện duy trì việc làm, ổn định cuộc sống, tăng sức sản 
xuất cho xã hội; giảm suy sụp tinh thần, thể chất và kinh tế gia đình đồng thời 
giúp cải thiện được cuộc sống, việc làm có ích cho gia đình và xã hội.

Khả năng áp dụng. 
Kết quả áp dụng các giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng bỏ trị MMT, 

tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi, đã được 
áp dụng tại thị xã La Gi trong các năm 2018-2020 và đã mang lại kết quả tốt, 
được báo cáo trong các hội nghị về điều trị MMT tại Bình Thuận do Sở Y tế, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức trong các năm 2018 và 2019.

Các giải pháp nêu trên đã được các cơ sở điều trị MMT trong tỉnh quan tâm 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng cho cơ sở điều trị MMT tại địa phương.

Phương pháp tiến hành nghiên cứu được mô tả rõ ràng, các giải pháp 
được nêu khá cụ thể thuận lợi cho việc áp dụng tại các cơ sở điều trị MMT 
khác ở trong và ngoài tỉnh.



Nội dung giải pháp.
Nghiện ma túy hiện nay đang là hiểm họa của các quốc gia trên toàn thế 

giới, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, phá 
hoại hạnh phúc gia đình, suy thoái nòi giống dân tộc, cầu nối cho căn bệnh thế 
kỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc 
gia. Ở tỉnh Bình Thuận theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 
tính đến tháng 11/2017 có khoảng 2.306 người nghiện ma tuý, riêng thị xã La 
Gi có hơn 286 người.

Có nhiều phương pháp cai nghiện đã được nghiên cứu ứng dụng, trong đó 

chương trình nghiên cứu điều trị bằng thuốc Methadone (MMT) có tác dụng 
vượt trội hơn cả. Tại Việt Nam, điều trị MMT được bắt đầu vào năm 2008 tại 
TP. Hồ Chí Minh đến nay đã mở rộng ra 63/63 tỉnh, thành trên toàn quốc, 
phương pháp đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, gia đình và cộng 
đồng. Riêng tại Trung tâm Y tế thị xã La Gi đã triển khai điều trị MMT từ năm 
2010, bước đầu đem lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân.

Việc cai nghiện thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Y tế như hướng dẫn 
về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, 
hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone, hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc Methadone.

Tuy nhiên, đây là hướng dẫn chung, được áp dụng như nhau cho tất cả 
bệnh nhân nên hiệu quả chưa cao, dẫn đến tỷ lệ bỏ trị cao của bệnh nhân, việc 
bỏ điều trị của bệnh nhân là nỗi trăn trở cho Trung tâm Y tế La Gi, cho chính 
quyền địa phương, cho các cấp các ngành phải quan tâm hơn nữa đối với sự 
bỏ trị của bệnh nhân. Với lý do trên, nhóm tác giả thực hiện giải pháp: “Thực 
trạng tuân thủ điều trị Methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị 
của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020”, 
từ đó xây dựng các Giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị cai 
nghiện ma túy bằng chất thay thế Methadone, khắc phục tình trạng bỏ 
trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi (tỉnh Bình Thuận).

Giải pháp thực hiện bao gồm:
- Kết hợp các phương pháp định lượng và các phương pháp định tính nhờ 

đó tìm hiểu được các đặc điểm riêng của mỗi cá nhân tham gia nghiên cứu về 
các yếu tố sức khỏe, tâm lý và xã hội học thông qua phỏng vấn và thảo luận sâu.

+ Phương pháp nghiên cứu định lượng: Dùng phương pháp điều tra mô tả 
cắt ngang để xác định một số đặc điểm của bệnh nhân tại thời điểm khởi trị, 
đánh giá một số đặc điểm sức khỏe, xã hội và xác định tỷ lệ bỏ trị của bệnh nhân 
được điều trị MMT từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Y tế La 
Gi. Bao gồm phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thống kê, phương 
pháp cận lâm sàng, phương pháp lâm sàng, phương pháp thu thập số liệu.

+ Phương pháp nghiên cứu định tính: Dùng phương pháp phỏng vấn và 
thảo luận sâu để tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh 
nhân được điều trị MMT từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Y 
tế La Gi, từ đó đề xuất các giải pháp can thiệp để ngăn chặn việc bỏ điều trị 

MMT, bao gồm: phỏng vấn các bệnh nhân bằng những câu hỏi trực tiếp đồng 
thời có điều tra và ghi nhận các câu trả lời, phỏng vấn và thảo luận với các 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc bỏ trị của bệnh nhân trong điều trị 
bằng những câu hỏi trực tiếp; tư vấn cho bệnh nhân về các vấn đề liên quan 
đến điều trị MMT và các vấn đề sức khoẻ khi phỏng vấn; thảo luận sâu về các 
yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi.

- Xác định được các yếu tố liên quan đến việc bỏ trị MMT tại Trung tâm 
Y tế La Gi đối với mỗi bệnh nhân và cả quần thể bệnh nhân bằng cách kết hợp 
phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

- Đề xuất và chủ động áp dụng các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ trị 
MMT với riêng mỗi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

Tính mới.
Kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính một cách khoa 

học và hợp lý trong một đề tài nghiên cứu y học để xác định được các yếu tố 
liên quan đến việc bỏ trị MMT tại Trung tâm Y tế LaGi đối với cả quần thể 
bệnh nhân và đối với mỗi bệnh nhân: Khác với nhiều đề tài nghiên cứu định 
lượng về vấn đề tuân thủ điều trị MMT trên toàn quốc, giải pháp này kết hợp 
cả phương pháp định lượng và định tính. Nhờ đó, ngoài các số đo chung của 
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quần thể nghiên cứu, nhóm tác giả còn tìm hiểu được các đặc điểm riêng của 
mỗi cá nhân tham gia nghiên cứu. Với điểm mới này trong phương pháp 
nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đặt ra hoàn thành mục tiêu hình thành các giải 
pháp khắc phục thực trạng bỏ trị MMT.

Đề xuất và chủ động áp dụng các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ trị 
MMT đối với mỗi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định 
tính: Qua nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả và tổng kết kinh nghiệm, đồng thời 
căn cứ các hướng dẫn của Bộ Y tế, nhóm tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể 
để khắc phục tình trạng bỏ trị MMT bao gồm các nguyên tắc chung, 09 giải 
pháp phối hợp và 10 giải pháp cụ thể trong điều trị MMT.

Tính hiệu quả.
Giảm chi phí khám chữa bệnh cho người nghiện ma tuý; giảm chi phí cho 

ngân sách nhà nước cho các lực lượng phòng, chống và giải quyết các hậu quả 
do tệ nạn ma tuý gây ra.

 Việc tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị MMT mang lại hiệu quả xã hội đã ngăn 
chặn được bệnh nhân bỏ điều trị MMT, giúp bệnh nhân dừng hoặc giảm sử 
dụng ma tuý bất hợp pháp, giảm tội phạm liên quan đến ma tuý, giảm các 
hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bỏ 
điều trị đồng thời giữ gìn an ninh, trật tự cho địa phương.

Giảm tác hại do nghiện ma tuý gây ra (HIV, HBV, HCV); cải thiện sức 
khoẻ và giúp người nghiện duy trì việc làm, ổn định cuộc sống, tăng sức sản 
xuất cho xã hội; giảm suy sụp tinh thần, thể chất và kinh tế gia đình đồng thời 
giúp cải thiện được cuộc sống, việc làm có ích cho gia đình và xã hội.

Khả năng áp dụng. 
Kết quả áp dụng các giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng bỏ trị MMT, 

tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi, đã được 
áp dụng tại thị xã La Gi trong các năm 2018-2020 và đã mang lại kết quả tốt, 
được báo cáo trong các hội nghị về điều trị MMT tại Bình Thuận do Sở Y tế, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức trong các năm 2018 và 2019.

Các giải pháp nêu trên đã được các cơ sở điều trị MMT trong tỉnh quan tâm 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng cho cơ sở điều trị MMT tại địa phương.

Phương pháp tiến hành nghiên cứu được mô tả rõ ràng, các giải pháp 
được nêu khá cụ thể thuận lợi cho việc áp dụng tại các cơ sở điều trị MMT 
khác ở trong và ngoài tỉnh.



Nội dung giải pháp.
Nghiện ma túy hiện nay đang là hiểm họa của các quốc gia trên toàn thế 

giới, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, phá 
hoại hạnh phúc gia đình, suy thoái nòi giống dân tộc, cầu nối cho căn bệnh thế 
kỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc 
gia. Ở tỉnh Bình Thuận theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 
tính đến tháng 11/2017 có khoảng 2.306 người nghiện ma tuý, riêng thị xã La 
Gi có hơn 286 người.

Có nhiều phương pháp cai nghiện đã được nghiên cứu ứng dụng, trong đó 

chương trình nghiên cứu điều trị bằng thuốc Methadone (MMT) có tác dụng 
vượt trội hơn cả. Tại Việt Nam, điều trị MMT được bắt đầu vào năm 2008 tại 
TP. Hồ Chí Minh đến nay đã mở rộng ra 63/63 tỉnh, thành trên toàn quốc, 
phương pháp đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, gia đình và cộng 
đồng. Riêng tại Trung tâm Y tế thị xã La Gi đã triển khai điều trị MMT từ năm 
2010, bước đầu đem lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân.

Việc cai nghiện thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Y tế như hướng dẫn 
về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, 
hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone, hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc Methadone.

Tuy nhiên, đây là hướng dẫn chung, được áp dụng như nhau cho tất cả 
bệnh nhân nên hiệu quả chưa cao, dẫn đến tỷ lệ bỏ trị cao của bệnh nhân, việc 
bỏ điều trị của bệnh nhân là nỗi trăn trở cho Trung tâm Y tế La Gi, cho chính 
quyền địa phương, cho các cấp các ngành phải quan tâm hơn nữa đối với sự 
bỏ trị của bệnh nhân. Với lý do trên, nhóm tác giả thực hiện giải pháp: “Thực 
trạng tuân thủ điều trị Methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị 
của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020”, 
từ đó xây dựng các Giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị cai 
nghiện ma túy bằng chất thay thế Methadone, khắc phục tình trạng bỏ 
trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi (tỉnh Bình Thuận).

Giải pháp thực hiện bao gồm:
- Kết hợp các phương pháp định lượng và các phương pháp định tính nhờ 

đó tìm hiểu được các đặc điểm riêng của mỗi cá nhân tham gia nghiên cứu về 
các yếu tố sức khỏe, tâm lý và xã hội học thông qua phỏng vấn và thảo luận sâu.

+ Phương pháp nghiên cứu định lượng: Dùng phương pháp điều tra mô tả 
cắt ngang để xác định một số đặc điểm của bệnh nhân tại thời điểm khởi trị, 
đánh giá một số đặc điểm sức khỏe, xã hội và xác định tỷ lệ bỏ trị của bệnh nhân 
được điều trị MMT từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Y tế La 
Gi. Bao gồm phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thống kê, phương 
pháp cận lâm sàng, phương pháp lâm sàng, phương pháp thu thập số liệu.

+ Phương pháp nghiên cứu định tính: Dùng phương pháp phỏng vấn và 
thảo luận sâu để tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh 
nhân được điều trị MMT từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Y 
tế La Gi, từ đó đề xuất các giải pháp can thiệp để ngăn chặn việc bỏ điều trị 

MMT, bao gồm: phỏng vấn các bệnh nhân bằng những câu hỏi trực tiếp đồng 
thời có điều tra và ghi nhận các câu trả lời, phỏng vấn và thảo luận với các 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc bỏ trị của bệnh nhân trong điều trị 
bằng những câu hỏi trực tiếp; tư vấn cho bệnh nhân về các vấn đề liên quan 
đến điều trị MMT và các vấn đề sức khoẻ khi phỏng vấn; thảo luận sâu về các 
yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi.

- Xác định được các yếu tố liên quan đến việc bỏ trị MMT tại Trung tâm 
Y tế La Gi đối với mỗi bệnh nhân và cả quần thể bệnh nhân bằng cách kết hợp 
phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

- Đề xuất và chủ động áp dụng các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ trị 
MMT với riêng mỗi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

Tính mới.
Kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính một cách khoa 

học và hợp lý trong một đề tài nghiên cứu y học để xác định được các yếu tố 
liên quan đến việc bỏ trị MMT tại Trung tâm Y tế LaGi đối với cả quần thể 
bệnh nhân và đối với mỗi bệnh nhân: Khác với nhiều đề tài nghiên cứu định 
lượng về vấn đề tuân thủ điều trị MMT trên toàn quốc, giải pháp này kết hợp 
cả phương pháp định lượng và định tính. Nhờ đó, ngoài các số đo chung của 
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Hình: Tỷ lệ bỏ trị MMT ở thị xã LaGi, Bình Thuận từ năm 2016 đến 2020

quần thể nghiên cứu, nhóm tác giả còn tìm hiểu được các đặc điểm riêng của 
mỗi cá nhân tham gia nghiên cứu. Với điểm mới này trong phương pháp 
nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đặt ra hoàn thành mục tiêu hình thành các giải 
pháp khắc phục thực trạng bỏ trị MMT.

Đề xuất và chủ động áp dụng các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ trị 
MMT đối với mỗi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định 
tính: Qua nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả và tổng kết kinh nghiệm, đồng thời 
căn cứ các hướng dẫn của Bộ Y tế, nhóm tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể 
để khắc phục tình trạng bỏ trị MMT bao gồm các nguyên tắc chung, 09 giải 
pháp phối hợp và 10 giải pháp cụ thể trong điều trị MMT.

Tính hiệu quả.
Giảm chi phí khám chữa bệnh cho người nghiện ma tuý; giảm chi phí cho 

ngân sách nhà nước cho các lực lượng phòng, chống và giải quyết các hậu quả 
do tệ nạn ma tuý gây ra.

 Việc tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị MMT mang lại hiệu quả xã hội đã ngăn 
chặn được bệnh nhân bỏ điều trị MMT, giúp bệnh nhân dừng hoặc giảm sử 
dụng ma tuý bất hợp pháp, giảm tội phạm liên quan đến ma tuý, giảm các 
hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bỏ 
điều trị đồng thời giữ gìn an ninh, trật tự cho địa phương.

Giảm tác hại do nghiện ma tuý gây ra (HIV, HBV, HCV); cải thiện sức 
khoẻ và giúp người nghiện duy trì việc làm, ổn định cuộc sống, tăng sức sản 
xuất cho xã hội; giảm suy sụp tinh thần, thể chất và kinh tế gia đình đồng thời 
giúp cải thiện được cuộc sống, việc làm có ích cho gia đình và xã hội.

Khả năng áp dụng. 
Kết quả áp dụng các giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng bỏ trị MMT, 

tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi, đã được 
áp dụng tại thị xã La Gi trong các năm 2018-2020 và đã mang lại kết quả tốt, 
được báo cáo trong các hội nghị về điều trị MMT tại Bình Thuận do Sở Y tế, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức trong các năm 2018 và 2019.

Các giải pháp nêu trên đã được các cơ sở điều trị MMT trong tỉnh quan tâm 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng cho cơ sở điều trị MMT tại địa phương.

Phương pháp tiến hành nghiên cứu được mô tả rõ ràng, các giải pháp 
được nêu khá cụ thể thuận lợi cho việc áp dụng tại các cơ sở điều trị MMT 
khác ở trong và ngoài tỉnh.



Nội dung giải pháp.
Nghiện ma túy hiện nay đang là hiểm họa của các quốc gia trên toàn thế 

giới, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, phá 
hoại hạnh phúc gia đình, suy thoái nòi giống dân tộc, cầu nối cho căn bệnh thế 
kỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc 
gia. Ở tỉnh Bình Thuận theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 
tính đến tháng 11/2017 có khoảng 2.306 người nghiện ma tuý, riêng thị xã La 
Gi có hơn 286 người.

Có nhiều phương pháp cai nghiện đã được nghiên cứu ứng dụng, trong đó 

chương trình nghiên cứu điều trị bằng thuốc Methadone (MMT) có tác dụng 
vượt trội hơn cả. Tại Việt Nam, điều trị MMT được bắt đầu vào năm 2008 tại 
TP. Hồ Chí Minh đến nay đã mở rộng ra 63/63 tỉnh, thành trên toàn quốc, 
phương pháp đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, gia đình và cộng 
đồng. Riêng tại Trung tâm Y tế thị xã La Gi đã triển khai điều trị MMT từ năm 
2010, bước đầu đem lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân.

Việc cai nghiện thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Y tế như hướng dẫn 
về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, 
hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone, hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc Methadone.

Tuy nhiên, đây là hướng dẫn chung, được áp dụng như nhau cho tất cả 
bệnh nhân nên hiệu quả chưa cao, dẫn đến tỷ lệ bỏ trị cao của bệnh nhân, việc 
bỏ điều trị của bệnh nhân là nỗi trăn trở cho Trung tâm Y tế La Gi, cho chính 
quyền địa phương, cho các cấp các ngành phải quan tâm hơn nữa đối với sự 
bỏ trị của bệnh nhân. Với lý do trên, nhóm tác giả thực hiện giải pháp: “Thực 
trạng tuân thủ điều trị Methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị 
của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020”, 
từ đó xây dựng các Giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị cai 
nghiện ma túy bằng chất thay thế Methadone, khắc phục tình trạng bỏ 
trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi (tỉnh Bình Thuận).

Giải pháp thực hiện bao gồm:
- Kết hợp các phương pháp định lượng và các phương pháp định tính nhờ 

đó tìm hiểu được các đặc điểm riêng của mỗi cá nhân tham gia nghiên cứu về 
các yếu tố sức khỏe, tâm lý và xã hội học thông qua phỏng vấn và thảo luận sâu.

+ Phương pháp nghiên cứu định lượng: Dùng phương pháp điều tra mô tả 
cắt ngang để xác định một số đặc điểm của bệnh nhân tại thời điểm khởi trị, 
đánh giá một số đặc điểm sức khỏe, xã hội và xác định tỷ lệ bỏ trị của bệnh nhân 
được điều trị MMT từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Y tế La 
Gi. Bao gồm phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thống kê, phương 
pháp cận lâm sàng, phương pháp lâm sàng, phương pháp thu thập số liệu.

+ Phương pháp nghiên cứu định tính: Dùng phương pháp phỏng vấn và 
thảo luận sâu để tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh 
nhân được điều trị MMT từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Y 
tế La Gi, từ đó đề xuất các giải pháp can thiệp để ngăn chặn việc bỏ điều trị 

MMT, bao gồm: phỏng vấn các bệnh nhân bằng những câu hỏi trực tiếp đồng 
thời có điều tra và ghi nhận các câu trả lời, phỏng vấn và thảo luận với các 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc bỏ trị của bệnh nhân trong điều trị 
bằng những câu hỏi trực tiếp; tư vấn cho bệnh nhân về các vấn đề liên quan 
đến điều trị MMT và các vấn đề sức khoẻ khi phỏng vấn; thảo luận sâu về các 
yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi.

- Xác định được các yếu tố liên quan đến việc bỏ trị MMT tại Trung tâm 
Y tế La Gi đối với mỗi bệnh nhân và cả quần thể bệnh nhân bằng cách kết hợp 
phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

- Đề xuất và chủ động áp dụng các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ trị 
MMT với riêng mỗi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

Tính mới.
Kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính một cách khoa 

học và hợp lý trong một đề tài nghiên cứu y học để xác định được các yếu tố 
liên quan đến việc bỏ trị MMT tại Trung tâm Y tế LaGi đối với cả quần thể 
bệnh nhân và đối với mỗi bệnh nhân: Khác với nhiều đề tài nghiên cứu định 
lượng về vấn đề tuân thủ điều trị MMT trên toàn quốc, giải pháp này kết hợp 
cả phương pháp định lượng và định tính. Nhờ đó, ngoài các số đo chung của 
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quần thể nghiên cứu, nhóm tác giả còn tìm hiểu được các đặc điểm riêng của 
mỗi cá nhân tham gia nghiên cứu. Với điểm mới này trong phương pháp 
nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đặt ra hoàn thành mục tiêu hình thành các giải 
pháp khắc phục thực trạng bỏ trị MMT.

Đề xuất và chủ động áp dụng các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ trị 
MMT đối với mỗi bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định 
tính: Qua nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả và tổng kết kinh nghiệm, đồng thời 
căn cứ các hướng dẫn của Bộ Y tế, nhóm tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể 
để khắc phục tình trạng bỏ trị MMT bao gồm các nguyên tắc chung, 09 giải 
pháp phối hợp và 10 giải pháp cụ thể trong điều trị MMT.

Tính hiệu quả.
Giảm chi phí khám chữa bệnh cho người nghiện ma tuý; giảm chi phí cho 

ngân sách nhà nước cho các lực lượng phòng, chống và giải quyết các hậu quả 
do tệ nạn ma tuý gây ra.

 Việc tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị MMT mang lại hiệu quả xã hội đã ngăn 
chặn được bệnh nhân bỏ điều trị MMT, giúp bệnh nhân dừng hoặc giảm sử 
dụng ma tuý bất hợp pháp, giảm tội phạm liên quan đến ma tuý, giảm các 
hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bỏ 
điều trị đồng thời giữ gìn an ninh, trật tự cho địa phương.

Giảm tác hại do nghiện ma tuý gây ra (HIV, HBV, HCV); cải thiện sức 
khoẻ và giúp người nghiện duy trì việc làm, ổn định cuộc sống, tăng sức sản 
xuất cho xã hội; giảm suy sụp tinh thần, thể chất và kinh tế gia đình đồng thời 
giúp cải thiện được cuộc sống, việc làm có ích cho gia đình và xã hội.

Khả năng áp dụng. 
Kết quả áp dụng các giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng bỏ trị MMT, 

tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi, đã được 
áp dụng tại thị xã La Gi trong các năm 2018-2020 và đã mang lại kết quả tốt, 
được báo cáo trong các hội nghị về điều trị MMT tại Bình Thuận do Sở Y tế, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức trong các năm 2018 và 2019.

Các giải pháp nêu trên đã được các cơ sở điều trị MMT trong tỉnh quan tâm 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng cho cơ sở điều trị MMT tại địa phương.

Phương pháp tiến hành nghiên cứu được mô tả rõ ràng, các giải pháp 
được nêu khá cụ thể thuận lợi cho việc áp dụng tại các cơ sở điều trị MMT 
khác ở trong và ngoài tỉnh.



Nội dung giải pháp.
Bình Thuận là địa phương có lợi thế về phát triển nông nghiệp, trong đó 

cây ăn trái ngày càng phát triển, nổi bật là cây thanh long chiếm ưu thế, cây 
chủ lực của tỉnh. Để góp phần phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong lĩnh 
vực tưới, một số doanh nghiệp đã sản xuất ra các hệ thống tưới nước tự động 
giúp nâng cao năng suất, hiệu quả và giảm sức lao động chăm sóc. Các hệ 

thống tưới hiện nay, đầu phun tưới có rất nhiều loại (kiểu cánh bướm, kiểu 
cánh chuồn, kiểu ren,…) những đầu tưới phun này là những sáng chế đã được 
cấp phép và đã sử dụng rộng rãi trên thị trường, việc áp dụng những đầu tưới 
phun trên cho sản xuất đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đa phần 
những đầu tưới phun trên đều có nhược điểm là sự phân bố không đồng đều 
nước tưới (chỗ thiếu, chỗ thừa nước) gây ra lãng phí nước, làm ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cây trồng.

Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả đã nghiên cứu ra hệ thống tưới phun đa 
mục tiêu là “Giải pháp đầu tưới phun mưa lệch tâm”, giải pháp đã khắc 
phục được nhược điểm của các hệ thống tưới đã nêu, mang lại hiệu quả kinh 
tế cho người sản xuất và cho xã hội.

Về cấu tạo: Đầu tưới phun mưa lệch tâm bao gồm: Phần thân hình trụ có 
ống đổi hướng gắn với đầu tưới có đĩa tán nước thông qua tay nối, trong đó: 

- Phần thân bao gồm thân ngoài dạng ống trụ có ren ngoài để gắn với 
đường ống cấp nước, hai đầu có gờ để lắp các lớp đệm mềm chắn nước, thân 
trụ được lồng bên trong thân ngoài một đầu bịt kín có ống đổi hướng và một 
đầu được gắn với lọc rác bằng ren, một lớp đệm cứng được đỡ bởi gờ cố định 
trên thân trụ, một phần thân trụ khít với thân ngoài và được bịt kín nước bởi 
bộ gioăng cho phép thân trụ này quay tự do xung quanh trục bằng cách trượt 
lớp đệm cứng trên lớp đệm mềm.

- Đầu tưới bao gồm cút dẫn hướng có góc gấp 450, một đầu gắn với ống 
gá, một đầu gắn với tay nối, trong ống gá có lắp đầu phun để điều chỉnh áp lực 

GIẢI BA
ĐẦU TƯỚI PHUN MƯA LỆCH TÂM
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NGUYỄN VĂN HAI
Năm sinh: 1967

Nghề nghiệp: Kinh doanh
Địa chỉ: 66, đường 19/4, phường Xuân An,

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

nước và phía ngoài có gắn vít chỉnh tia nước sát đầu phun, một bên đối diện 
vít chỉnh tia nước của ống gá có gắn tay đỡ có đĩa tán tia nước lệch tâm.

- Tay nối dạng ống được lắp khít với đầu ống đổi hướng và cút dẫn hướng 
tạo thành đầu tưới phun mưa lệch tâm hoàn chỉnh.

- Ống đổi hướng được bố trí gần đầu của thân trụ và lệch so với đầu bịt 
kín một góc 250 so với trục của thân trụ.

- Cút dẫn hướng có góc gấp 450 nối giữa đầu tưới với phần thân thông qua 
tay nối để tạo lực quay cho thân trụ xung quanh thân ngoài khi thân ngoài 
được cố định với đường ống cấp nước.

- Vít chỉnh tia nước được bố trí vuông góc chắn trước đầu phun và có thể tiến 
hoặc lùi để có thể điều chỉnh sự phân tán của tia nước được phun qua đầu phun.

- Đĩa tán nước được bố trí lệch một bên đầu phun, trên đĩa có lỗ lệch tâm 
và các cánh tán nước cong được bố trí sao cho tia nước qua đầu phun được 
phun một phần lên các cánh tán nước, dưới tác dụng của áp lực nước, đĩa tán 
nước quay quanh lỗ lệch tâm để phân tán nước đều trên bán kính cần phun.

Nguyên lý hoạt động: Nước sau khi được dẫn vào đường ống chính, đi 
đến các ống nhánh, rồi đến các ống tưới, trên các ống tưới được gắn đầu tưới 
phun mưa lệch tâm dưới tác dụng của cút dẫn hướng, dòng nước áp lực được 
đổi chiều và tạo ra lực quay khiến thân trụ quay quanh trục, dòng nước được 
tăng áp qua đầu phun và được phân tán bởi vít điều chỉnh tia nước đến cánh 
tán nước trên đĩa, dưới tác dụng của áp lực nước, đĩa tán nước quay quanh lỗ 
lệch tâm và phân tán nước đều trên bán kính cần phun. Đầu tưới phun mưa 
lệch tâm theo sáng chế cho phép tự vận hành, tự xoay quanh trục ống tưới và 
phân tán đều nước theo bán kính phun.

Tính mới.

Giải pháp tưới phun mưa lệch tâm (đĩa lệch tâm) là hoàn toàn mới và 
khác biệt so với các loại béc tưới hiện có trên thị trường hiện nay, đây là sản 
phẩm duy nhất hiện có trên thị trường trong và ngoài nước.

Giải pháp có ưu điểm vượt trội so với các loại béc tưới đập hiện có trên thị 
trường đó là tưới nước đồng đều trên một diện tích tưới (từ trong ra ngoài); béc 

tưới chỉnh được bán kính tưới, đường kính tưới, công suất tưới, áp lực tưới; 
trong đó công suất tưới cao hơn gấp nhiều lần so với các loại béc tưới hiện có 
trên thị trường; giải pháp còn có ưu điểm nữa áp lực tưới thấp, tiết kiệm được 
nhiều chi phí đầu tư lắp đặt và vận hành (lắp đặt đường ống chính), ống nhánh.

Đầu tưới phun mưa lệch tâm có bộ phận lọc rác hạn chế được tắc đầu 
phun; dễ lắp đặt, có khả năng tương thích với các hệ thống tưới phun hiện có; 
cho phép vận hành liên tục, tiết kiệm nước; khả năng tự vận hành quay quanh 
trục ống tưới; điều chỉnh được hướng tưới.

Giải pháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp 
nhận đơn hợp lệ (Quyết định số 2905w/QĐ-SHTT ngày 24/02/2021).

Tính hiệu quả.
Thiết bị có thời gian sử dụng lâu dài, giảm được rất nhiều chi phí nhân 

công, năng lượng, chi phí vận hành, chi phí đầu tư đường ống, đồng thời có 
thể tận dụng được đường ống ở các hệ thống tưới khác nhau cho đầu tưới 
phun mưa lệch tâm, vì vậy đã góp phần mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế, xã 
hội cho nhiều người khi ứng dụng giải pháp trong sản xuất nông nghiệp.

Giá thành sản phẩm thấp hơn các thiết bị tưới cùng loại trên thị trường, 
lắp đặt dễ dàng, giảm được rất nhiều chi phí cho sản xuất, sử dụng cho nhiều 
đối tượng cây trồng khác nhau.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được rất nhiều người dân trong và ngoài tỉnh ứng 

dụng, qua đánh giá của người sử dụng cho biết giải pháp đã mang lại hiệu quả 
cao về kinh tế.



Nội dung giải pháp.
Bình Thuận là địa phương có lợi thế về phát triển nông nghiệp, trong đó 

cây ăn trái ngày càng phát triển, nổi bật là cây thanh long chiếm ưu thế, cây 
chủ lực của tỉnh. Để góp phần phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong lĩnh 
vực tưới, một số doanh nghiệp đã sản xuất ra các hệ thống tưới nước tự động 
giúp nâng cao năng suất, hiệu quả và giảm sức lao động chăm sóc. Các hệ 

thống tưới hiện nay, đầu phun tưới có rất nhiều loại (kiểu cánh bướm, kiểu 
cánh chuồn, kiểu ren,…) những đầu tưới phun này là những sáng chế đã được 
cấp phép và đã sử dụng rộng rãi trên thị trường, việc áp dụng những đầu tưới 
phun trên cho sản xuất đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đa phần 
những đầu tưới phun trên đều có nhược điểm là sự phân bố không đồng đều 
nước tưới (chỗ thiếu, chỗ thừa nước) gây ra lãng phí nước, làm ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cây trồng.

Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả đã nghiên cứu ra hệ thống tưới phun đa 
mục tiêu là “Giải pháp đầu tưới phun mưa lệch tâm”, giải pháp đã khắc 
phục được nhược điểm của các hệ thống tưới đã nêu, mang lại hiệu quả kinh 
tế cho người sản xuất và cho xã hội.

Về cấu tạo: Đầu tưới phun mưa lệch tâm bao gồm: Phần thân hình trụ có 
ống đổi hướng gắn với đầu tưới có đĩa tán nước thông qua tay nối, trong đó: 

- Phần thân bao gồm thân ngoài dạng ống trụ có ren ngoài để gắn với 
đường ống cấp nước, hai đầu có gờ để lắp các lớp đệm mềm chắn nước, thân 
trụ được lồng bên trong thân ngoài một đầu bịt kín có ống đổi hướng và một 
đầu được gắn với lọc rác bằng ren, một lớp đệm cứng được đỡ bởi gờ cố định 
trên thân trụ, một phần thân trụ khít với thân ngoài và được bịt kín nước bởi 
bộ gioăng cho phép thân trụ này quay tự do xung quanh trục bằng cách trượt 
lớp đệm cứng trên lớp đệm mềm.

- Đầu tưới bao gồm cút dẫn hướng có góc gấp 450, một đầu gắn với ống 
gá, một đầu gắn với tay nối, trong ống gá có lắp đầu phun để điều chỉnh áp lực 
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nước và phía ngoài có gắn vít chỉnh tia nước sát đầu phun, một bên đối diện 
vít chỉnh tia nước của ống gá có gắn tay đỡ có đĩa tán tia nước lệch tâm.

- Tay nối dạng ống được lắp khít với đầu ống đổi hướng và cút dẫn hướng 
tạo thành đầu tưới phun mưa lệch tâm hoàn chỉnh.

- Ống đổi hướng được bố trí gần đầu của thân trụ và lệch so với đầu bịt 
kín một góc 250 so với trục của thân trụ.

- Cút dẫn hướng có góc gấp 450 nối giữa đầu tưới với phần thân thông qua 
tay nối để tạo lực quay cho thân trụ xung quanh thân ngoài khi thân ngoài 
được cố định với đường ống cấp nước.

- Vít chỉnh tia nước được bố trí vuông góc chắn trước đầu phun và có thể tiến 
hoặc lùi để có thể điều chỉnh sự phân tán của tia nước được phun qua đầu phun.

- Đĩa tán nước được bố trí lệch một bên đầu phun, trên đĩa có lỗ lệch tâm 
và các cánh tán nước cong được bố trí sao cho tia nước qua đầu phun được 
phun một phần lên các cánh tán nước, dưới tác dụng của áp lực nước, đĩa tán 
nước quay quanh lỗ lệch tâm để phân tán nước đều trên bán kính cần phun.

Nguyên lý hoạt động: Nước sau khi được dẫn vào đường ống chính, đi 
đến các ống nhánh, rồi đến các ống tưới, trên các ống tưới được gắn đầu tưới 
phun mưa lệch tâm dưới tác dụng của cút dẫn hướng, dòng nước áp lực được 
đổi chiều và tạo ra lực quay khiến thân trụ quay quanh trục, dòng nước được 
tăng áp qua đầu phun và được phân tán bởi vít điều chỉnh tia nước đến cánh 
tán nước trên đĩa, dưới tác dụng của áp lực nước, đĩa tán nước quay quanh lỗ 
lệch tâm và phân tán nước đều trên bán kính cần phun. Đầu tưới phun mưa 
lệch tâm theo sáng chế cho phép tự vận hành, tự xoay quanh trục ống tưới và 
phân tán đều nước theo bán kính phun.

Tính mới.

Giải pháp tưới phun mưa lệch tâm (đĩa lệch tâm) là hoàn toàn mới và 
khác biệt so với các loại béc tưới hiện có trên thị trường hiện nay, đây là sản 
phẩm duy nhất hiện có trên thị trường trong và ngoài nước.

Giải pháp có ưu điểm vượt trội so với các loại béc tưới đập hiện có trên thị 
trường đó là tưới nước đồng đều trên một diện tích tưới (từ trong ra ngoài); béc 

tưới chỉnh được bán kính tưới, đường kính tưới, công suất tưới, áp lực tưới; 
trong đó công suất tưới cao hơn gấp nhiều lần so với các loại béc tưới hiện có 
trên thị trường; giải pháp còn có ưu điểm nữa áp lực tưới thấp, tiết kiệm được 
nhiều chi phí đầu tư lắp đặt và vận hành (lắp đặt đường ống chính), ống nhánh.

Đầu tưới phun mưa lệch tâm có bộ phận lọc rác hạn chế được tắc đầu 
phun; dễ lắp đặt, có khả năng tương thích với các hệ thống tưới phun hiện có; 
cho phép vận hành liên tục, tiết kiệm nước; khả năng tự vận hành quay quanh 
trục ống tưới; điều chỉnh được hướng tưới.

Giải pháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp 
nhận đơn hợp lệ (Quyết định số 2905w/QĐ-SHTT ngày 24/02/2021).

Tính hiệu quả.
Thiết bị có thời gian sử dụng lâu dài, giảm được rất nhiều chi phí nhân 

công, năng lượng, chi phí vận hành, chi phí đầu tư đường ống, đồng thời có 
thể tận dụng được đường ống ở các hệ thống tưới khác nhau cho đầu tưới 
phun mưa lệch tâm, vì vậy đã góp phần mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế, xã 
hội cho nhiều người khi ứng dụng giải pháp trong sản xuất nông nghiệp.

Giá thành sản phẩm thấp hơn các thiết bị tưới cùng loại trên thị trường, 
lắp đặt dễ dàng, giảm được rất nhiều chi phí cho sản xuất, sử dụng cho nhiều 
đối tượng cây trồng khác nhau.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được rất nhiều người dân trong và ngoài tỉnh ứng 

dụng, qua đánh giá của người sử dụng cho biết giải pháp đã mang lại hiệu quả 
cao về kinh tế.

Hình 1: Kết cấu của sản phẩm 
được nhìn theo chiều ngang

Hình 2: Kết cấu của sản phẩm 
được nhìn từ phía trên xuống
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Nội dung giải pháp.
Bình Thuận là địa phương có lợi thế về phát triển nông nghiệp, trong đó 

cây ăn trái ngày càng phát triển, nổi bật là cây thanh long chiếm ưu thế, cây 
chủ lực của tỉnh. Để góp phần phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong lĩnh 
vực tưới, một số doanh nghiệp đã sản xuất ra các hệ thống tưới nước tự động 
giúp nâng cao năng suất, hiệu quả và giảm sức lao động chăm sóc. Các hệ 

thống tưới hiện nay, đầu phun tưới có rất nhiều loại (kiểu cánh bướm, kiểu 
cánh chuồn, kiểu ren,…) những đầu tưới phun này là những sáng chế đã được 
cấp phép và đã sử dụng rộng rãi trên thị trường, việc áp dụng những đầu tưới 
phun trên cho sản xuất đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đa phần 
những đầu tưới phun trên đều có nhược điểm là sự phân bố không đồng đều 
nước tưới (chỗ thiếu, chỗ thừa nước) gây ra lãng phí nước, làm ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cây trồng.

Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả đã nghiên cứu ra hệ thống tưới phun đa 
mục tiêu là “Giải pháp đầu tưới phun mưa lệch tâm”, giải pháp đã khắc 
phục được nhược điểm của các hệ thống tưới đã nêu, mang lại hiệu quả kinh 
tế cho người sản xuất và cho xã hội.

Về cấu tạo: Đầu tưới phun mưa lệch tâm bao gồm: Phần thân hình trụ có 
ống đổi hướng gắn với đầu tưới có đĩa tán nước thông qua tay nối, trong đó: 

- Phần thân bao gồm thân ngoài dạng ống trụ có ren ngoài để gắn với 
đường ống cấp nước, hai đầu có gờ để lắp các lớp đệm mềm chắn nước, thân 
trụ được lồng bên trong thân ngoài một đầu bịt kín có ống đổi hướng và một 
đầu được gắn với lọc rác bằng ren, một lớp đệm cứng được đỡ bởi gờ cố định 
trên thân trụ, một phần thân trụ khít với thân ngoài và được bịt kín nước bởi 
bộ gioăng cho phép thân trụ này quay tự do xung quanh trục bằng cách trượt 
lớp đệm cứng trên lớp đệm mềm.

- Đầu tưới bao gồm cút dẫn hướng có góc gấp 450, một đầu gắn với ống 
gá, một đầu gắn với tay nối, trong ống gá có lắp đầu phun để điều chỉnh áp lực 

nước và phía ngoài có gắn vít chỉnh tia nước sát đầu phun, một bên đối diện 
vít chỉnh tia nước của ống gá có gắn tay đỡ có đĩa tán tia nước lệch tâm.

- Tay nối dạng ống được lắp khít với đầu ống đổi hướng và cút dẫn hướng 
tạo thành đầu tưới phun mưa lệch tâm hoàn chỉnh.

- Ống đổi hướng được bố trí gần đầu của thân trụ và lệch so với đầu bịt 
kín một góc 250 so với trục của thân trụ.

- Cút dẫn hướng có góc gấp 450 nối giữa đầu tưới với phần thân thông qua 
tay nối để tạo lực quay cho thân trụ xung quanh thân ngoài khi thân ngoài 
được cố định với đường ống cấp nước.

- Vít chỉnh tia nước được bố trí vuông góc chắn trước đầu phun và có thể tiến 
hoặc lùi để có thể điều chỉnh sự phân tán của tia nước được phun qua đầu phun.

- Đĩa tán nước được bố trí lệch một bên đầu phun, trên đĩa có lỗ lệch tâm 
và các cánh tán nước cong được bố trí sao cho tia nước qua đầu phun được 
phun một phần lên các cánh tán nước, dưới tác dụng của áp lực nước, đĩa tán 
nước quay quanh lỗ lệch tâm để phân tán nước đều trên bán kính cần phun.

Nguyên lý hoạt động: Nước sau khi được dẫn vào đường ống chính, đi 
đến các ống nhánh, rồi đến các ống tưới, trên các ống tưới được gắn đầu tưới 
phun mưa lệch tâm dưới tác dụng của cút dẫn hướng, dòng nước áp lực được 
đổi chiều và tạo ra lực quay khiến thân trụ quay quanh trục, dòng nước được 
tăng áp qua đầu phun và được phân tán bởi vít điều chỉnh tia nước đến cánh 
tán nước trên đĩa, dưới tác dụng của áp lực nước, đĩa tán nước quay quanh lỗ 
lệch tâm và phân tán nước đều trên bán kính cần phun. Đầu tưới phun mưa 
lệch tâm theo sáng chế cho phép tự vận hành, tự xoay quanh trục ống tưới và 
phân tán đều nước theo bán kính phun.

Tính mới.

Giải pháp tưới phun mưa lệch tâm (đĩa lệch tâm) là hoàn toàn mới và 
khác biệt so với các loại béc tưới hiện có trên thị trường hiện nay, đây là sản 
phẩm duy nhất hiện có trên thị trường trong và ngoài nước.

Giải pháp có ưu điểm vượt trội so với các loại béc tưới đập hiện có trên thị 
trường đó là tưới nước đồng đều trên một diện tích tưới (từ trong ra ngoài); béc 

tưới chỉnh được bán kính tưới, đường kính tưới, công suất tưới, áp lực tưới; 
trong đó công suất tưới cao hơn gấp nhiều lần so với các loại béc tưới hiện có 
trên thị trường; giải pháp còn có ưu điểm nữa áp lực tưới thấp, tiết kiệm được 
nhiều chi phí đầu tư lắp đặt và vận hành (lắp đặt đường ống chính), ống nhánh.

Đầu tưới phun mưa lệch tâm có bộ phận lọc rác hạn chế được tắc đầu 
phun; dễ lắp đặt, có khả năng tương thích với các hệ thống tưới phun hiện có; 
cho phép vận hành liên tục, tiết kiệm nước; khả năng tự vận hành quay quanh 
trục ống tưới; điều chỉnh được hướng tưới.

Giải pháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp 
nhận đơn hợp lệ (Quyết định số 2905w/QĐ-SHTT ngày 24/02/2021).

Tính hiệu quả.
Thiết bị có thời gian sử dụng lâu dài, giảm được rất nhiều chi phí nhân 

công, năng lượng, chi phí vận hành, chi phí đầu tư đường ống, đồng thời có 
thể tận dụng được đường ống ở các hệ thống tưới khác nhau cho đầu tưới 
phun mưa lệch tâm, vì vậy đã góp phần mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế, xã 
hội cho nhiều người khi ứng dụng giải pháp trong sản xuất nông nghiệp.

Giá thành sản phẩm thấp hơn các thiết bị tưới cùng loại trên thị trường, 
lắp đặt dễ dàng, giảm được rất nhiều chi phí cho sản xuất, sử dụng cho nhiều 
đối tượng cây trồng khác nhau.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được rất nhiều người dân trong và ngoài tỉnh ứng 

dụng, qua đánh giá của người sử dụng cho biết giải pháp đã mang lại hiệu quả 
cao về kinh tế.



Nội dung giải pháp.
Bình Thuận là địa phương có lợi thế về phát triển nông nghiệp, trong đó 

cây ăn trái ngày càng phát triển, nổi bật là cây thanh long chiếm ưu thế, cây 
chủ lực của tỉnh. Để góp phần phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong lĩnh 
vực tưới, một số doanh nghiệp đã sản xuất ra các hệ thống tưới nước tự động 
giúp nâng cao năng suất, hiệu quả và giảm sức lao động chăm sóc. Các hệ 

thống tưới hiện nay, đầu phun tưới có rất nhiều loại (kiểu cánh bướm, kiểu 
cánh chuồn, kiểu ren,…) những đầu tưới phun này là những sáng chế đã được 
cấp phép và đã sử dụng rộng rãi trên thị trường, việc áp dụng những đầu tưới 
phun trên cho sản xuất đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đa phần 
những đầu tưới phun trên đều có nhược điểm là sự phân bố không đồng đều 
nước tưới (chỗ thiếu, chỗ thừa nước) gây ra lãng phí nước, làm ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cây trồng.

Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả đã nghiên cứu ra hệ thống tưới phun đa 
mục tiêu là “Giải pháp đầu tưới phun mưa lệch tâm”, giải pháp đã khắc 
phục được nhược điểm của các hệ thống tưới đã nêu, mang lại hiệu quả kinh 
tế cho người sản xuất và cho xã hội.

Về cấu tạo: Đầu tưới phun mưa lệch tâm bao gồm: Phần thân hình trụ có 
ống đổi hướng gắn với đầu tưới có đĩa tán nước thông qua tay nối, trong đó: 

- Phần thân bao gồm thân ngoài dạng ống trụ có ren ngoài để gắn với 
đường ống cấp nước, hai đầu có gờ để lắp các lớp đệm mềm chắn nước, thân 
trụ được lồng bên trong thân ngoài một đầu bịt kín có ống đổi hướng và một 
đầu được gắn với lọc rác bằng ren, một lớp đệm cứng được đỡ bởi gờ cố định 
trên thân trụ, một phần thân trụ khít với thân ngoài và được bịt kín nước bởi 
bộ gioăng cho phép thân trụ này quay tự do xung quanh trục bằng cách trượt 
lớp đệm cứng trên lớp đệm mềm.

- Đầu tưới bao gồm cút dẫn hướng có góc gấp 450, một đầu gắn với ống 
gá, một đầu gắn với tay nối, trong ống gá có lắp đầu phun để điều chỉnh áp lực 
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nước và phía ngoài có gắn vít chỉnh tia nước sát đầu phun, một bên đối diện 
vít chỉnh tia nước của ống gá có gắn tay đỡ có đĩa tán tia nước lệch tâm.

- Tay nối dạng ống được lắp khít với đầu ống đổi hướng và cút dẫn hướng 
tạo thành đầu tưới phun mưa lệch tâm hoàn chỉnh.

- Ống đổi hướng được bố trí gần đầu của thân trụ và lệch so với đầu bịt 
kín một góc 250 so với trục của thân trụ.

- Cút dẫn hướng có góc gấp 450 nối giữa đầu tưới với phần thân thông qua 
tay nối để tạo lực quay cho thân trụ xung quanh thân ngoài khi thân ngoài 
được cố định với đường ống cấp nước.

- Vít chỉnh tia nước được bố trí vuông góc chắn trước đầu phun và có thể tiến 
hoặc lùi để có thể điều chỉnh sự phân tán của tia nước được phun qua đầu phun.

- Đĩa tán nước được bố trí lệch một bên đầu phun, trên đĩa có lỗ lệch tâm 
và các cánh tán nước cong được bố trí sao cho tia nước qua đầu phun được 
phun một phần lên các cánh tán nước, dưới tác dụng của áp lực nước, đĩa tán 
nước quay quanh lỗ lệch tâm để phân tán nước đều trên bán kính cần phun.

Nguyên lý hoạt động: Nước sau khi được dẫn vào đường ống chính, đi 
đến các ống nhánh, rồi đến các ống tưới, trên các ống tưới được gắn đầu tưới 
phun mưa lệch tâm dưới tác dụng của cút dẫn hướng, dòng nước áp lực được 
đổi chiều và tạo ra lực quay khiến thân trụ quay quanh trục, dòng nước được 
tăng áp qua đầu phun và được phân tán bởi vít điều chỉnh tia nước đến cánh 
tán nước trên đĩa, dưới tác dụng của áp lực nước, đĩa tán nước quay quanh lỗ 
lệch tâm và phân tán nước đều trên bán kính cần phun. Đầu tưới phun mưa 
lệch tâm theo sáng chế cho phép tự vận hành, tự xoay quanh trục ống tưới và 
phân tán đều nước theo bán kính phun.

Tính mới.

Giải pháp tưới phun mưa lệch tâm (đĩa lệch tâm) là hoàn toàn mới và 
khác biệt so với các loại béc tưới hiện có trên thị trường hiện nay, đây là sản 
phẩm duy nhất hiện có trên thị trường trong và ngoài nước.

Giải pháp có ưu điểm vượt trội so với các loại béc tưới đập hiện có trên thị 
trường đó là tưới nước đồng đều trên một diện tích tưới (từ trong ra ngoài); béc 

tưới chỉnh được bán kính tưới, đường kính tưới, công suất tưới, áp lực tưới; 
trong đó công suất tưới cao hơn gấp nhiều lần so với các loại béc tưới hiện có 
trên thị trường; giải pháp còn có ưu điểm nữa áp lực tưới thấp, tiết kiệm được 
nhiều chi phí đầu tư lắp đặt và vận hành (lắp đặt đường ống chính), ống nhánh.

Đầu tưới phun mưa lệch tâm có bộ phận lọc rác hạn chế được tắc đầu 
phun; dễ lắp đặt, có khả năng tương thích với các hệ thống tưới phun hiện có; 
cho phép vận hành liên tục, tiết kiệm nước; khả năng tự vận hành quay quanh 
trục ống tưới; điều chỉnh được hướng tưới.

Giải pháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp 
nhận đơn hợp lệ (Quyết định số 2905w/QĐ-SHTT ngày 24/02/2021).

Tính hiệu quả.
Thiết bị có thời gian sử dụng lâu dài, giảm được rất nhiều chi phí nhân 

công, năng lượng, chi phí vận hành, chi phí đầu tư đường ống, đồng thời có 
thể tận dụng được đường ống ở các hệ thống tưới khác nhau cho đầu tưới 
phun mưa lệch tâm, vì vậy đã góp phần mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế, xã 
hội cho nhiều người khi ứng dụng giải pháp trong sản xuất nông nghiệp.

Giá thành sản phẩm thấp hơn các thiết bị tưới cùng loại trên thị trường, 
lắp đặt dễ dàng, giảm được rất nhiều chi phí cho sản xuất, sử dụng cho nhiều 
đối tượng cây trồng khác nhau.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được rất nhiều người dân trong và ngoài tỉnh ứng 

dụng, qua đánh giá của người sử dụng cho biết giải pháp đã mang lại hiệu quả 
cao về kinh tế.
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Nội dung giải pháp.
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, một số cây chủ lực có lợi thế và có 

thị trường như cà phê, hồ tiêu, thanh long, mía ở nước ta áp dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước kết hợp tưới phân có thể gia tăng năng suất 10 – 40%, 
giảm chi phí công chăm sóc, tăng thu nhập của hộ gia đình 20 – 50% và tiết 
kiệm so với tưới truyền thống 20 – 40%. Ứng dụng các tiến bộ khoa học lĩnh 
vực tưới trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng, cả nước 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
HỆ THỐNG TƯỚI VỚI BÉC PHUN ĐA NĂNG

CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ

Để tưới nước hoặc tưới phân vào gốc: Khóa đường ống tưới ngọn và mở 
khóa tưới gốc, nước từ ống chính đi đến các ống nhánh cấp 1. Từ ống nhánh 
cấp 1 nước đi đến các ống cấp 2. Ống cấp 2 được bố trí dạng xương cá nối đến 
ống nhánh cấp 3 bằng ống 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 3 được nối tiếp đến 
vòng ống bố trí quanh gốc cây thông qua các khởi thủy nhánh để cấp  đến 
từng gốc cây ăn trái thông qua béc tưới. Để tưới phun vào từng gốc cây, mỗi 
gốc cây được bố trí một vòng ống, trên vòng ống được bố trí từ 2 hoặc 3 béc 
phun để tưới nước hoặc tưới phân hoặc tưới thuốc vào gốc.

Để tưới phun lên ngọn cây sử dụng chủ yếu là phun thuốc BVTV (diệt sâu 
bệnh, bọ hại) hoặc tưới nước để làm mát cây khi chăm sóc một số loại cây ăn 
quả như chăm sóc cây thanh long vào mùa hè. Thực hiện thao tác tưới phun 
lên ngọn như sau: Khóa đường ống tưới gốc và mở khóa đường ống tưới 
ngọn, nước hoặc thuốc từ ống chính đi đến ống nhánh thông qua ống chuyển 
đổi 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 1 tiếp tục được chảy đến các ống nhánh 
cấp 2 được bố trí dạng xương cá thông qua các khởi thủy nhánh (gọi là ống 
nối) nối ống nhánh cấp 2  sang ống nhánh cấp 3. Từ ống nhánh cấp 3 đến ống 
nhánh thông qua các ống nối kiểu mang xông (ống nối cùng kích thước). Ống 
nhánh này là dạng ống nhựa PC cứng, có thể dựng đứng được ống theo chiều 
cao của cây ăn quả. Phía cuối ống này được uốn cong quay đầu xuống và gắn 
với béc phun đa năng. Béc phun đa năng được gắn cao hơn chiều cao cây 
khoảng 0.5m. Béc phun đa năng gồm 3 loại béc phun khác nhau: (1) Béc phun 
dùng cho phun xịt thuốc BVTV, (2) Béc phun có tính năng phun tưới nước 
hoặc bón phân qua lá cây hoặc phun tưới nước vào gốc cây, (3) Béc phun 
dùng phun tưới nước hoặc tưới phân chăm sóc cây theo độ tuổi, theo tán cây.

Tính mới.
Giải pháp tưới được cho gốc, ngọn, trái, thân; tưới được phân bón cho 

gốc, thân, lá và sử dụng được cho cả thuốc BVTV trừ sâu bệnh hại cho cây 
trong cùng một hệ thống tưới.

Dùng cho nhiều đối tượng cây trồng, tuổi cây, các béc tưới có thể thay đổi 
cho nhau trên cùng hệ thống tưới, đặc biệt béc tưới đa năng điều chỉnh được 
đường kính tưới thông qua điều chỉnh quạt tưới được gắn trên béc tưới, nước 
đồng đều trên cùng một diên tích tưới, độ đồng đều nước từ trong ra ngoài.

Chống được các loại rong rêu phát sinh trong quá trình tưới, giúp cho hệ 
thống tưới hoạt động ổn định và liên tục.

Giải pháp tưới được dạng tia nước nhỏ mịn tiết kiệm được một lượng 
nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Có tính năng sử dụng được cho nhiều loại béc khác nhau, chống tắc do 
côn trùng hoặc do bụi rơi vào đầu béc phun trong quá trình ngừng làm việc.

Các loại béc phun, tưới có một số chi tiết giống nhau để có thể lắp lẫn 
nhau trong hệ thống tưới.

Đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đơn 
hợp lệ (Quyết định số 93851w/QĐ-SHTT ngày 25/10/2019).

Tính hiệu quả.
Giải pháp tưới cho gốc, ngọn, quả, thân; tưới được phân bón, thuốc 

NGUYỄN VĂN HAI
Năm sinh: 1967

Nghề nghiệp: Kinh doanh
Địa chỉ: 66, đường 19/4, phường Xuân An,

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

nói chung được các cơ quan chức năng và người dân quan tâm đầu tư ứng 
dụng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật trong lĩnh vực tưới nước tiết kiệm cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 
qua khảo sát và qua thực tiễn cho thấy một số công nghệ tưới, các loại béc 
phun, vòi phun hiện nay trên thị trường rất ít tính năng sử dụng (chủ yếu là 
tưới) mà ít có tính năng khác như phun thuốc, bón phân, rửa xương muối, tắm 
trái, xịt thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở trên cùng một hệ thống tưới. 

Nhằm hoàn thiện các tính năng mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người sản xuất, tác giả đã nghiên cứu ra giải pháp “Hệ thống tưới với béc 
phun đa năng chăm sóc cây ăn quả” để tăng tính năng sử dụng nhiều hơn 
cho hệ thống tưới tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí sản xuất và làm tăng năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. 

Thuyết minh giải pháp:
Tùy theo từng đối tượng cây trồng mà có cách lắp đặt hệ thống tưới, béc 

tưới khác nhau. Hệ thống béc tưới đa năng này bao gồm: hệ thống tưới, các 
loại béc dùng cho tưới gốc, tưới ngọn, xịt thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, 
tắm trái, rửa xương muối, béc dùng cho lứa tuổi cây trồng khác nhau. Giải 
pháp được mô tả tóm tắt như sau:

Các thiết bị của hệ thống tưới gắn béc phun đa năng gồm: Bình chứa nước 
phân hoặc thuốc; ao hoặc hồ, sông chứa nước. Trên bình chứa có lắp 01 van 
một chiều (đặt dưới đáy), dưới hồ chứa lắp 01 van một chiều. Trên ống hút 
phân (thuốc) và ống hút nước từ ao có gắn 02 khóa nước. Hai ống này được 
nối với nhau thông qua ống chữ T. Một đầu của ống chữ T được gắn vào bơm 
ly tâm. Bơm ly tâm dùng để hút nước từ ao hồ hoặc hút nước thuốc, nước 
phân từ thùng chứa. Việc hút nước từ ao, hồ, sông để tưới hoặc hút nước phân, 
thuốc BVTV từ thùng chứa được thực hiện thông qua điều khiển đóng mở van 
khóa. Đầu ra của bơm ly tâm được nối đến bộ lọc. Bộ lọc có nhiệm vụ lọc 
sạch các tạp chất lẫn trong nước ao, hồ, sông. Tiếp sau bộ lọc là ống chính 
(ống cái). Ống cái có chức năng chứa và dẫn nước tưới hoặc nước phân hoặc 
nước thuốc BVTV để chuyển đến các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 
rồi đến béc tưới. Các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Ống cái nối đến 
các ống nhánh thông qua các ống khởi thủy (dạng ống 3 ngã kiểu chữ T). Béc 
phun được gắn vào ống nhánh thông qua đuôi đa năng, tùy theo tính năng 
chăm sóc cây để gắn béc tưới.

BVTV phòng trừ sâu bệnh; điều chỉnh được đường kính tưới theo độ tuổi 
hoặc theo kích thước tán cây; sử dụng được cho nhiều loại béc tưới; tiết kiệm 
được nước tưới, phân bón và thuốc BVTV.

Giải pháp ứng dụng rất dễ dàng do hệ thống tưới đa năng có thiết bị gọn 
nhẹ, giá thành hợp lý, sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, đặc biệt 
giải pháp có nhiều tính năng sử dụng mà các hệ thống tưới khác hiện nay trên 
thị trường không đáp ứng được, hệ thống có các béc tưới đa tưới có độ đồng 
đều nước, giảm được chi phí sản xuất, năng lượng, nhân công nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho người sử dụng.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được ứng dụng trong và ngoài tỉnh, đã mang lại 

hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Qua đánh giá của người sản xuất cho 
thấy giải pháp rất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người sản xuất.



Nội dung giải pháp.
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, một số cây chủ lực có lợi thế và có 

thị trường như cà phê, hồ tiêu, thanh long, mía ở nước ta áp dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước kết hợp tưới phân có thể gia tăng năng suất 10 – 40%, 
giảm chi phí công chăm sóc, tăng thu nhập của hộ gia đình 20 – 50% và tiết 
kiệm so với tưới truyền thống 20 – 40%. Ứng dụng các tiến bộ khoa học lĩnh 
vực tưới trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng, cả nước 
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Để tưới nước hoặc tưới phân vào gốc: Khóa đường ống tưới ngọn và mở 
khóa tưới gốc, nước từ ống chính đi đến các ống nhánh cấp 1. Từ ống nhánh 
cấp 1 nước đi đến các ống cấp 2. Ống cấp 2 được bố trí dạng xương cá nối đến 
ống nhánh cấp 3 bằng ống 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 3 được nối tiếp đến 
vòng ống bố trí quanh gốc cây thông qua các khởi thủy nhánh để cấp  đến 
từng gốc cây ăn trái thông qua béc tưới. Để tưới phun vào từng gốc cây, mỗi 
gốc cây được bố trí một vòng ống, trên vòng ống được bố trí từ 2 hoặc 3 béc 
phun để tưới nước hoặc tưới phân hoặc tưới thuốc vào gốc.

Để tưới phun lên ngọn cây sử dụng chủ yếu là phun thuốc BVTV (diệt sâu 
bệnh, bọ hại) hoặc tưới nước để làm mát cây khi chăm sóc một số loại cây ăn 
quả như chăm sóc cây thanh long vào mùa hè. Thực hiện thao tác tưới phun 
lên ngọn như sau: Khóa đường ống tưới gốc và mở khóa đường ống tưới 
ngọn, nước hoặc thuốc từ ống chính đi đến ống nhánh thông qua ống chuyển 
đổi 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 1 tiếp tục được chảy đến các ống nhánh 
cấp 2 được bố trí dạng xương cá thông qua các khởi thủy nhánh (gọi là ống 
nối) nối ống nhánh cấp 2  sang ống nhánh cấp 3. Từ ống nhánh cấp 3 đến ống 
nhánh thông qua các ống nối kiểu mang xông (ống nối cùng kích thước). Ống 
nhánh này là dạng ống nhựa PC cứng, có thể dựng đứng được ống theo chiều 
cao của cây ăn quả. Phía cuối ống này được uốn cong quay đầu xuống và gắn 
với béc phun đa năng. Béc phun đa năng được gắn cao hơn chiều cao cây 
khoảng 0.5m. Béc phun đa năng gồm 3 loại béc phun khác nhau: (1) Béc phun 
dùng cho phun xịt thuốc BVTV, (2) Béc phun có tính năng phun tưới nước 
hoặc bón phân qua lá cây hoặc phun tưới nước vào gốc cây, (3) Béc phun 
dùng phun tưới nước hoặc tưới phân chăm sóc cây theo độ tuổi, theo tán cây.

Tính mới.
Giải pháp tưới được cho gốc, ngọn, trái, thân; tưới được phân bón cho 

gốc, thân, lá và sử dụng được cho cả thuốc BVTV trừ sâu bệnh hại cho cây 
trong cùng một hệ thống tưới.

Dùng cho nhiều đối tượng cây trồng, tuổi cây, các béc tưới có thể thay đổi 
cho nhau trên cùng hệ thống tưới, đặc biệt béc tưới đa năng điều chỉnh được 
đường kính tưới thông qua điều chỉnh quạt tưới được gắn trên béc tưới, nước 
đồng đều trên cùng một diên tích tưới, độ đồng đều nước từ trong ra ngoài.

Chống được các loại rong rêu phát sinh trong quá trình tưới, giúp cho hệ 
thống tưới hoạt động ổn định và liên tục.

Giải pháp tưới được dạng tia nước nhỏ mịn tiết kiệm được một lượng 
nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Có tính năng sử dụng được cho nhiều loại béc khác nhau, chống tắc do 
côn trùng hoặc do bụi rơi vào đầu béc phun trong quá trình ngừng làm việc.

Các loại béc phun, tưới có một số chi tiết giống nhau để có thể lắp lẫn 
nhau trong hệ thống tưới.

Đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đơn 
hợp lệ (Quyết định số 93851w/QĐ-SHTT ngày 25/10/2019).

Tính hiệu quả.
Giải pháp tưới cho gốc, ngọn, quả, thân; tưới được phân bón, thuốc 

nói chung được các cơ quan chức năng và người dân quan tâm đầu tư ứng 
dụng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật trong lĩnh vực tưới nước tiết kiệm cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 
qua khảo sát và qua thực tiễn cho thấy một số công nghệ tưới, các loại béc 
phun, vòi phun hiện nay trên thị trường rất ít tính năng sử dụng (chủ yếu là 
tưới) mà ít có tính năng khác như phun thuốc, bón phân, rửa xương muối, tắm 
trái, xịt thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở trên cùng một hệ thống tưới. 

Nhằm hoàn thiện các tính năng mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người sản xuất, tác giả đã nghiên cứu ra giải pháp “Hệ thống tưới với béc 
phun đa năng chăm sóc cây ăn quả” để tăng tính năng sử dụng nhiều hơn 
cho hệ thống tưới tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí sản xuất và làm tăng năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. 

Thuyết minh giải pháp:
Tùy theo từng đối tượng cây trồng mà có cách lắp đặt hệ thống tưới, béc 

tưới khác nhau. Hệ thống béc tưới đa năng này bao gồm: hệ thống tưới, các 
loại béc dùng cho tưới gốc, tưới ngọn, xịt thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, 
tắm trái, rửa xương muối, béc dùng cho lứa tuổi cây trồng khác nhau. Giải 
pháp được mô tả tóm tắt như sau:

Các thiết bị của hệ thống tưới gắn béc phun đa năng gồm: Bình chứa nước 
phân hoặc thuốc; ao hoặc hồ, sông chứa nước. Trên bình chứa có lắp 01 van 
một chiều (đặt dưới đáy), dưới hồ chứa lắp 01 van một chiều. Trên ống hút 
phân (thuốc) và ống hút nước từ ao có gắn 02 khóa nước. Hai ống này được 
nối với nhau thông qua ống chữ T. Một đầu của ống chữ T được gắn vào bơm 
ly tâm. Bơm ly tâm dùng để hút nước từ ao hồ hoặc hút nước thuốc, nước 
phân từ thùng chứa. Việc hút nước từ ao, hồ, sông để tưới hoặc hút nước phân, 
thuốc BVTV từ thùng chứa được thực hiện thông qua điều khiển đóng mở van 
khóa. Đầu ra của bơm ly tâm được nối đến bộ lọc. Bộ lọc có nhiệm vụ lọc 
sạch các tạp chất lẫn trong nước ao, hồ, sông. Tiếp sau bộ lọc là ống chính 
(ống cái). Ống cái có chức năng chứa và dẫn nước tưới hoặc nước phân hoặc 
nước thuốc BVTV để chuyển đến các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 
rồi đến béc tưới. Các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Ống cái nối đến 
các ống nhánh thông qua các ống khởi thủy (dạng ống 3 ngã kiểu chữ T). Béc 
phun được gắn vào ống nhánh thông qua đuôi đa năng, tùy theo tính năng 
chăm sóc cây để gắn béc tưới.

BVTV phòng trừ sâu bệnh; điều chỉnh được đường kính tưới theo độ tuổi 
hoặc theo kích thước tán cây; sử dụng được cho nhiều loại béc tưới; tiết kiệm 
được nước tưới, phân bón và thuốc BVTV.

Giải pháp ứng dụng rất dễ dàng do hệ thống tưới đa năng có thiết bị gọn 
nhẹ, giá thành hợp lý, sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, đặc biệt 
giải pháp có nhiều tính năng sử dụng mà các hệ thống tưới khác hiện nay trên 
thị trường không đáp ứng được, hệ thống có các béc tưới đa tưới có độ đồng 
đều nước, giảm được chi phí sản xuất, năng lượng, nhân công nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho người sử dụng.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được ứng dụng trong và ngoài tỉnh, đã mang lại 

hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Qua đánh giá của người sản xuất cho 
thấy giải pháp rất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người sản xuất.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, một số cây chủ lực có lợi thế và có 

thị trường như cà phê, hồ tiêu, thanh long, mía ở nước ta áp dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước kết hợp tưới phân có thể gia tăng năng suất 10 – 40%, 
giảm chi phí công chăm sóc, tăng thu nhập của hộ gia đình 20 – 50% và tiết 
kiệm so với tưới truyền thống 20 – 40%. Ứng dụng các tiến bộ khoa học lĩnh 
vực tưới trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng, cả nước 

Để tưới nước hoặc tưới phân vào gốc: Khóa đường ống tưới ngọn và mở 
khóa tưới gốc, nước từ ống chính đi đến các ống nhánh cấp 1. Từ ống nhánh 
cấp 1 nước đi đến các ống cấp 2. Ống cấp 2 được bố trí dạng xương cá nối đến 
ống nhánh cấp 3 bằng ống 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 3 được nối tiếp đến 
vòng ống bố trí quanh gốc cây thông qua các khởi thủy nhánh để cấp  đến 
từng gốc cây ăn trái thông qua béc tưới. Để tưới phun vào từng gốc cây, mỗi 
gốc cây được bố trí một vòng ống, trên vòng ống được bố trí từ 2 hoặc 3 béc 
phun để tưới nước hoặc tưới phân hoặc tưới thuốc vào gốc.

Để tưới phun lên ngọn cây sử dụng chủ yếu là phun thuốc BVTV (diệt sâu 
bệnh, bọ hại) hoặc tưới nước để làm mát cây khi chăm sóc một số loại cây ăn 
quả như chăm sóc cây thanh long vào mùa hè. Thực hiện thao tác tưới phun 
lên ngọn như sau: Khóa đường ống tưới gốc và mở khóa đường ống tưới 
ngọn, nước hoặc thuốc từ ống chính đi đến ống nhánh thông qua ống chuyển 
đổi 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 1 tiếp tục được chảy đến các ống nhánh 
cấp 2 được bố trí dạng xương cá thông qua các khởi thủy nhánh (gọi là ống 
nối) nối ống nhánh cấp 2  sang ống nhánh cấp 3. Từ ống nhánh cấp 3 đến ống 
nhánh thông qua các ống nối kiểu mang xông (ống nối cùng kích thước). Ống 
nhánh này là dạng ống nhựa PC cứng, có thể dựng đứng được ống theo chiều 
cao của cây ăn quả. Phía cuối ống này được uốn cong quay đầu xuống và gắn 
với béc phun đa năng. Béc phun đa năng được gắn cao hơn chiều cao cây 
khoảng 0.5m. Béc phun đa năng gồm 3 loại béc phun khác nhau: (1) Béc phun 
dùng cho phun xịt thuốc BVTV, (2) Béc phun có tính năng phun tưới nước 
hoặc bón phân qua lá cây hoặc phun tưới nước vào gốc cây, (3) Béc phun 
dùng phun tưới nước hoặc tưới phân chăm sóc cây theo độ tuổi, theo tán cây.

Tính mới.
Giải pháp tưới được cho gốc, ngọn, trái, thân; tưới được phân bón cho 

gốc, thân, lá và sử dụng được cho cả thuốc BVTV trừ sâu bệnh hại cho cây 
trong cùng một hệ thống tưới.

Dùng cho nhiều đối tượng cây trồng, tuổi cây, các béc tưới có thể thay đổi 
cho nhau trên cùng hệ thống tưới, đặc biệt béc tưới đa năng điều chỉnh được 
đường kính tưới thông qua điều chỉnh quạt tưới được gắn trên béc tưới, nước 
đồng đều trên cùng một diên tích tưới, độ đồng đều nước từ trong ra ngoài.

Chống được các loại rong rêu phát sinh trong quá trình tưới, giúp cho hệ 
thống tưới hoạt động ổn định và liên tục.

Giải pháp tưới được dạng tia nước nhỏ mịn tiết kiệm được một lượng 
nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Có tính năng sử dụng được cho nhiều loại béc khác nhau, chống tắc do 
côn trùng hoặc do bụi rơi vào đầu béc phun trong quá trình ngừng làm việc.

Các loại béc phun, tưới có một số chi tiết giống nhau để có thể lắp lẫn 
nhau trong hệ thống tưới.

Đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đơn 
hợp lệ (Quyết định số 93851w/QĐ-SHTT ngày 25/10/2019).

Tính hiệu quả.
Giải pháp tưới cho gốc, ngọn, quả, thân; tưới được phân bón, thuốc 

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

nói chung được các cơ quan chức năng và người dân quan tâm đầu tư ứng 
dụng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật trong lĩnh vực tưới nước tiết kiệm cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 
qua khảo sát và qua thực tiễn cho thấy một số công nghệ tưới, các loại béc 
phun, vòi phun hiện nay trên thị trường rất ít tính năng sử dụng (chủ yếu là 
tưới) mà ít có tính năng khác như phun thuốc, bón phân, rửa xương muối, tắm 
trái, xịt thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở trên cùng một hệ thống tưới. 

Nhằm hoàn thiện các tính năng mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người sản xuất, tác giả đã nghiên cứu ra giải pháp “Hệ thống tưới với béc 
phun đa năng chăm sóc cây ăn quả” để tăng tính năng sử dụng nhiều hơn 
cho hệ thống tưới tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí sản xuất và làm tăng năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. 

Thuyết minh giải pháp:
Tùy theo từng đối tượng cây trồng mà có cách lắp đặt hệ thống tưới, béc 

tưới khác nhau. Hệ thống béc tưới đa năng này bao gồm: hệ thống tưới, các 
loại béc dùng cho tưới gốc, tưới ngọn, xịt thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, 
tắm trái, rửa xương muối, béc dùng cho lứa tuổi cây trồng khác nhau. Giải 
pháp được mô tả tóm tắt như sau:

Các thiết bị của hệ thống tưới gắn béc phun đa năng gồm: Bình chứa nước 
phân hoặc thuốc; ao hoặc hồ, sông chứa nước. Trên bình chứa có lắp 01 van 
một chiều (đặt dưới đáy), dưới hồ chứa lắp 01 van một chiều. Trên ống hút 
phân (thuốc) và ống hút nước từ ao có gắn 02 khóa nước. Hai ống này được 
nối với nhau thông qua ống chữ T. Một đầu của ống chữ T được gắn vào bơm 
ly tâm. Bơm ly tâm dùng để hút nước từ ao hồ hoặc hút nước thuốc, nước 
phân từ thùng chứa. Việc hút nước từ ao, hồ, sông để tưới hoặc hút nước phân, 
thuốc BVTV từ thùng chứa được thực hiện thông qua điều khiển đóng mở van 
khóa. Đầu ra của bơm ly tâm được nối đến bộ lọc. Bộ lọc có nhiệm vụ lọc 
sạch các tạp chất lẫn trong nước ao, hồ, sông. Tiếp sau bộ lọc là ống chính 
(ống cái). Ống cái có chức năng chứa và dẫn nước tưới hoặc nước phân hoặc 
nước thuốc BVTV để chuyển đến các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 
rồi đến béc tưới. Các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Ống cái nối đến 
các ống nhánh thông qua các ống khởi thủy (dạng ống 3 ngã kiểu chữ T). Béc 
phun được gắn vào ống nhánh thông qua đuôi đa năng, tùy theo tính năng 
chăm sóc cây để gắn béc tưới.

BVTV phòng trừ sâu bệnh; điều chỉnh được đường kính tưới theo độ tuổi 
hoặc theo kích thước tán cây; sử dụng được cho nhiều loại béc tưới; tiết kiệm 
được nước tưới, phân bón và thuốc BVTV.

Giải pháp ứng dụng rất dễ dàng do hệ thống tưới đa năng có thiết bị gọn 
nhẹ, giá thành hợp lý, sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, đặc biệt 
giải pháp có nhiều tính năng sử dụng mà các hệ thống tưới khác hiện nay trên 
thị trường không đáp ứng được, hệ thống có các béc tưới đa tưới có độ đồng 
đều nước, giảm được chi phí sản xuất, năng lượng, nhân công nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho người sử dụng.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được ứng dụng trong và ngoài tỉnh, đã mang lại 

hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Qua đánh giá của người sản xuất cho 
thấy giải pháp rất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người sản xuất.

Hình chiếu bằng biểu diễn sơ đồ đấu nối đường 
ống nước tưới phun vào gốc cây ăn quả



Nội dung giải pháp.
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, một số cây chủ lực có lợi thế và có 

thị trường như cà phê, hồ tiêu, thanh long, mía ở nước ta áp dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước kết hợp tưới phân có thể gia tăng năng suất 10 – 40%, 
giảm chi phí công chăm sóc, tăng thu nhập của hộ gia đình 20 – 50% và tiết 
kiệm so với tưới truyền thống 20 – 40%. Ứng dụng các tiến bộ khoa học lĩnh 
vực tưới trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng, cả nước 
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Để tưới nước hoặc tưới phân vào gốc: Khóa đường ống tưới ngọn và mở 
khóa tưới gốc, nước từ ống chính đi đến các ống nhánh cấp 1. Từ ống nhánh 
cấp 1 nước đi đến các ống cấp 2. Ống cấp 2 được bố trí dạng xương cá nối đến 
ống nhánh cấp 3 bằng ống 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 3 được nối tiếp đến 
vòng ống bố trí quanh gốc cây thông qua các khởi thủy nhánh để cấp  đến 
từng gốc cây ăn trái thông qua béc tưới. Để tưới phun vào từng gốc cây, mỗi 
gốc cây được bố trí một vòng ống, trên vòng ống được bố trí từ 2 hoặc 3 béc 
phun để tưới nước hoặc tưới phân hoặc tưới thuốc vào gốc.

Để tưới phun lên ngọn cây sử dụng chủ yếu là phun thuốc BVTV (diệt sâu 
bệnh, bọ hại) hoặc tưới nước để làm mát cây khi chăm sóc một số loại cây ăn 
quả như chăm sóc cây thanh long vào mùa hè. Thực hiện thao tác tưới phun 
lên ngọn như sau: Khóa đường ống tưới gốc và mở khóa đường ống tưới 
ngọn, nước hoặc thuốc từ ống chính đi đến ống nhánh thông qua ống chuyển 
đổi 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 1 tiếp tục được chảy đến các ống nhánh 
cấp 2 được bố trí dạng xương cá thông qua các khởi thủy nhánh (gọi là ống 
nối) nối ống nhánh cấp 2  sang ống nhánh cấp 3. Từ ống nhánh cấp 3 đến ống 
nhánh thông qua các ống nối kiểu mang xông (ống nối cùng kích thước). Ống 
nhánh này là dạng ống nhựa PC cứng, có thể dựng đứng được ống theo chiều 
cao của cây ăn quả. Phía cuối ống này được uốn cong quay đầu xuống và gắn 
với béc phun đa năng. Béc phun đa năng được gắn cao hơn chiều cao cây 
khoảng 0.5m. Béc phun đa năng gồm 3 loại béc phun khác nhau: (1) Béc phun 
dùng cho phun xịt thuốc BVTV, (2) Béc phun có tính năng phun tưới nước 
hoặc bón phân qua lá cây hoặc phun tưới nước vào gốc cây, (3) Béc phun 
dùng phun tưới nước hoặc tưới phân chăm sóc cây theo độ tuổi, theo tán cây.

Tính mới.
Giải pháp tưới được cho gốc, ngọn, trái, thân; tưới được phân bón cho 

gốc, thân, lá và sử dụng được cho cả thuốc BVTV trừ sâu bệnh hại cho cây 
trong cùng một hệ thống tưới.

Dùng cho nhiều đối tượng cây trồng, tuổi cây, các béc tưới có thể thay đổi 
cho nhau trên cùng hệ thống tưới, đặc biệt béc tưới đa năng điều chỉnh được 
đường kính tưới thông qua điều chỉnh quạt tưới được gắn trên béc tưới, nước 
đồng đều trên cùng một diên tích tưới, độ đồng đều nước từ trong ra ngoài.

Chống được các loại rong rêu phát sinh trong quá trình tưới, giúp cho hệ 
thống tưới hoạt động ổn định và liên tục.

Giải pháp tưới được dạng tia nước nhỏ mịn tiết kiệm được một lượng 
nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Có tính năng sử dụng được cho nhiều loại béc khác nhau, chống tắc do 
côn trùng hoặc do bụi rơi vào đầu béc phun trong quá trình ngừng làm việc.

Các loại béc phun, tưới có một số chi tiết giống nhau để có thể lắp lẫn 
nhau trong hệ thống tưới.

Đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đơn 
hợp lệ (Quyết định số 93851w/QĐ-SHTT ngày 25/10/2019).

Tính hiệu quả.
Giải pháp tưới cho gốc, ngọn, quả, thân; tưới được phân bón, thuốc 

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

nói chung được các cơ quan chức năng và người dân quan tâm đầu tư ứng 
dụng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật trong lĩnh vực tưới nước tiết kiệm cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 
qua khảo sát và qua thực tiễn cho thấy một số công nghệ tưới, các loại béc 
phun, vòi phun hiện nay trên thị trường rất ít tính năng sử dụng (chủ yếu là 
tưới) mà ít có tính năng khác như phun thuốc, bón phân, rửa xương muối, tắm 
trái, xịt thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở trên cùng một hệ thống tưới. 

Nhằm hoàn thiện các tính năng mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người sản xuất, tác giả đã nghiên cứu ra giải pháp “Hệ thống tưới với béc 
phun đa năng chăm sóc cây ăn quả” để tăng tính năng sử dụng nhiều hơn 
cho hệ thống tưới tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí sản xuất và làm tăng năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. 

Thuyết minh giải pháp:
Tùy theo từng đối tượng cây trồng mà có cách lắp đặt hệ thống tưới, béc 

tưới khác nhau. Hệ thống béc tưới đa năng này bao gồm: hệ thống tưới, các 
loại béc dùng cho tưới gốc, tưới ngọn, xịt thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, 
tắm trái, rửa xương muối, béc dùng cho lứa tuổi cây trồng khác nhau. Giải 
pháp được mô tả tóm tắt như sau:

Các thiết bị của hệ thống tưới gắn béc phun đa năng gồm: Bình chứa nước 
phân hoặc thuốc; ao hoặc hồ, sông chứa nước. Trên bình chứa có lắp 01 van 
một chiều (đặt dưới đáy), dưới hồ chứa lắp 01 van một chiều. Trên ống hút 
phân (thuốc) và ống hút nước từ ao có gắn 02 khóa nước. Hai ống này được 
nối với nhau thông qua ống chữ T. Một đầu của ống chữ T được gắn vào bơm 
ly tâm. Bơm ly tâm dùng để hút nước từ ao hồ hoặc hút nước thuốc, nước 
phân từ thùng chứa. Việc hút nước từ ao, hồ, sông để tưới hoặc hút nước phân, 
thuốc BVTV từ thùng chứa được thực hiện thông qua điều khiển đóng mở van 
khóa. Đầu ra của bơm ly tâm được nối đến bộ lọc. Bộ lọc có nhiệm vụ lọc 
sạch các tạp chất lẫn trong nước ao, hồ, sông. Tiếp sau bộ lọc là ống chính 
(ống cái). Ống cái có chức năng chứa và dẫn nước tưới hoặc nước phân hoặc 
nước thuốc BVTV để chuyển đến các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 
rồi đến béc tưới. Các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Ống cái nối đến 
các ống nhánh thông qua các ống khởi thủy (dạng ống 3 ngã kiểu chữ T). Béc 
phun được gắn vào ống nhánh thông qua đuôi đa năng, tùy theo tính năng 
chăm sóc cây để gắn béc tưới.

BVTV phòng trừ sâu bệnh; điều chỉnh được đường kính tưới theo độ tuổi 
hoặc theo kích thước tán cây; sử dụng được cho nhiều loại béc tưới; tiết kiệm 
được nước tưới, phân bón và thuốc BVTV.

Giải pháp ứng dụng rất dễ dàng do hệ thống tưới đa năng có thiết bị gọn 
nhẹ, giá thành hợp lý, sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, đặc biệt 
giải pháp có nhiều tính năng sử dụng mà các hệ thống tưới khác hiện nay trên 
thị trường không đáp ứng được, hệ thống có các béc tưới đa tưới có độ đồng 
đều nước, giảm được chi phí sản xuất, năng lượng, nhân công nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho người sử dụng.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được ứng dụng trong và ngoài tỉnh, đã mang lại 

hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Qua đánh giá của người sản xuất cho 
thấy giải pháp rất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người sản xuất.

Hình chiếu bằng biểu diễn sơ đồ đấu nối đường 
ống nước tưới phun lên ngọn cây ăn quả



Nội dung giải pháp.
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, một số cây chủ lực có lợi thế và có 

thị trường như cà phê, hồ tiêu, thanh long, mía ở nước ta áp dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước kết hợp tưới phân có thể gia tăng năng suất 10 – 40%, 
giảm chi phí công chăm sóc, tăng thu nhập của hộ gia đình 20 – 50% và tiết 
kiệm so với tưới truyền thống 20 – 40%. Ứng dụng các tiến bộ khoa học lĩnh 
vực tưới trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng, cả nước 
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Để tưới nước hoặc tưới phân vào gốc: Khóa đường ống tưới ngọn và mở 
khóa tưới gốc, nước từ ống chính đi đến các ống nhánh cấp 1. Từ ống nhánh 
cấp 1 nước đi đến các ống cấp 2. Ống cấp 2 được bố trí dạng xương cá nối đến 
ống nhánh cấp 3 bằng ống 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 3 được nối tiếp đến 
vòng ống bố trí quanh gốc cây thông qua các khởi thủy nhánh để cấp  đến 
từng gốc cây ăn trái thông qua béc tưới. Để tưới phun vào từng gốc cây, mỗi 
gốc cây được bố trí một vòng ống, trên vòng ống được bố trí từ 2 hoặc 3 béc 
phun để tưới nước hoặc tưới phân hoặc tưới thuốc vào gốc.

Để tưới phun lên ngọn cây sử dụng chủ yếu là phun thuốc BVTV (diệt sâu 
bệnh, bọ hại) hoặc tưới nước để làm mát cây khi chăm sóc một số loại cây ăn 
quả như chăm sóc cây thanh long vào mùa hè. Thực hiện thao tác tưới phun 
lên ngọn như sau: Khóa đường ống tưới gốc và mở khóa đường ống tưới 
ngọn, nước hoặc thuốc từ ống chính đi đến ống nhánh thông qua ống chuyển 
đổi 3 ngã chữ T. Từ ống nhánh cấp 1 tiếp tục được chảy đến các ống nhánh 
cấp 2 được bố trí dạng xương cá thông qua các khởi thủy nhánh (gọi là ống 
nối) nối ống nhánh cấp 2  sang ống nhánh cấp 3. Từ ống nhánh cấp 3 đến ống 
nhánh thông qua các ống nối kiểu mang xông (ống nối cùng kích thước). Ống 
nhánh này là dạng ống nhựa PC cứng, có thể dựng đứng được ống theo chiều 
cao của cây ăn quả. Phía cuối ống này được uốn cong quay đầu xuống và gắn 
với béc phun đa năng. Béc phun đa năng được gắn cao hơn chiều cao cây 
khoảng 0.5m. Béc phun đa năng gồm 3 loại béc phun khác nhau: (1) Béc phun 
dùng cho phun xịt thuốc BVTV, (2) Béc phun có tính năng phun tưới nước 
hoặc bón phân qua lá cây hoặc phun tưới nước vào gốc cây, (3) Béc phun 
dùng phun tưới nước hoặc tưới phân chăm sóc cây theo độ tuổi, theo tán cây.

Tính mới.
Giải pháp tưới được cho gốc, ngọn, trái, thân; tưới được phân bón cho 

gốc, thân, lá và sử dụng được cho cả thuốc BVTV trừ sâu bệnh hại cho cây 
trong cùng một hệ thống tưới.

Dùng cho nhiều đối tượng cây trồng, tuổi cây, các béc tưới có thể thay đổi 
cho nhau trên cùng hệ thống tưới, đặc biệt béc tưới đa năng điều chỉnh được 
đường kính tưới thông qua điều chỉnh quạt tưới được gắn trên béc tưới, nước 
đồng đều trên cùng một diên tích tưới, độ đồng đều nước từ trong ra ngoài.

Chống được các loại rong rêu phát sinh trong quá trình tưới, giúp cho hệ 
thống tưới hoạt động ổn định và liên tục.

Giải pháp tưới được dạng tia nước nhỏ mịn tiết kiệm được một lượng 
nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Có tính năng sử dụng được cho nhiều loại béc khác nhau, chống tắc do 
côn trùng hoặc do bụi rơi vào đầu béc phun trong quá trình ngừng làm việc.

Các loại béc phun, tưới có một số chi tiết giống nhau để có thể lắp lẫn 
nhau trong hệ thống tưới.

Đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đơn 
hợp lệ (Quyết định số 93851w/QĐ-SHTT ngày 25/10/2019).

Tính hiệu quả.
Giải pháp tưới cho gốc, ngọn, quả, thân; tưới được phân bón, thuốc 

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

nói chung được các cơ quan chức năng và người dân quan tâm đầu tư ứng 
dụng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật trong lĩnh vực tưới nước tiết kiệm cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 
qua khảo sát và qua thực tiễn cho thấy một số công nghệ tưới, các loại béc 
phun, vòi phun hiện nay trên thị trường rất ít tính năng sử dụng (chủ yếu là 
tưới) mà ít có tính năng khác như phun thuốc, bón phân, rửa xương muối, tắm 
trái, xịt thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở trên cùng một hệ thống tưới. 

Nhằm hoàn thiện các tính năng mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người sản xuất, tác giả đã nghiên cứu ra giải pháp “Hệ thống tưới với béc 
phun đa năng chăm sóc cây ăn quả” để tăng tính năng sử dụng nhiều hơn 
cho hệ thống tưới tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí sản xuất và làm tăng năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. 

Thuyết minh giải pháp:
Tùy theo từng đối tượng cây trồng mà có cách lắp đặt hệ thống tưới, béc 

tưới khác nhau. Hệ thống béc tưới đa năng này bao gồm: hệ thống tưới, các 
loại béc dùng cho tưới gốc, tưới ngọn, xịt thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, 
tắm trái, rửa xương muối, béc dùng cho lứa tuổi cây trồng khác nhau. Giải 
pháp được mô tả tóm tắt như sau:

Các thiết bị của hệ thống tưới gắn béc phun đa năng gồm: Bình chứa nước 
phân hoặc thuốc; ao hoặc hồ, sông chứa nước. Trên bình chứa có lắp 01 van 
một chiều (đặt dưới đáy), dưới hồ chứa lắp 01 van một chiều. Trên ống hút 
phân (thuốc) và ống hút nước từ ao có gắn 02 khóa nước. Hai ống này được 
nối với nhau thông qua ống chữ T. Một đầu của ống chữ T được gắn vào bơm 
ly tâm. Bơm ly tâm dùng để hút nước từ ao hồ hoặc hút nước thuốc, nước 
phân từ thùng chứa. Việc hút nước từ ao, hồ, sông để tưới hoặc hút nước phân, 
thuốc BVTV từ thùng chứa được thực hiện thông qua điều khiển đóng mở van 
khóa. Đầu ra của bơm ly tâm được nối đến bộ lọc. Bộ lọc có nhiệm vụ lọc 
sạch các tạp chất lẫn trong nước ao, hồ, sông. Tiếp sau bộ lọc là ống chính 
(ống cái). Ống cái có chức năng chứa và dẫn nước tưới hoặc nước phân hoặc 
nước thuốc BVTV để chuyển đến các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 
rồi đến béc tưới. Các ống nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Ống cái nối đến 
các ống nhánh thông qua các ống khởi thủy (dạng ống 3 ngã kiểu chữ T). Béc 
phun được gắn vào ống nhánh thông qua đuôi đa năng, tùy theo tính năng 
chăm sóc cây để gắn béc tưới.

BVTV phòng trừ sâu bệnh; điều chỉnh được đường kính tưới theo độ tuổi 
hoặc theo kích thước tán cây; sử dụng được cho nhiều loại béc tưới; tiết kiệm 
được nước tưới, phân bón và thuốc BVTV.

Giải pháp ứng dụng rất dễ dàng do hệ thống tưới đa năng có thiết bị gọn 
nhẹ, giá thành hợp lý, sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, đặc biệt 
giải pháp có nhiều tính năng sử dụng mà các hệ thống tưới khác hiện nay trên 
thị trường không đáp ứng được, hệ thống có các béc tưới đa tưới có độ đồng 
đều nước, giảm được chi phí sản xuất, năng lượng, nhân công nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho người sử dụng.

Khả năng áp dụng.
Hiện nay giải pháp đã được ứng dụng trong và ngoài tỉnh, đã mang lại 

hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Qua đánh giá của người sản xuất cho 
thấy giải pháp rất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người sản xuất.



Nội dung giải pháp.
Các nhà máy nước đều có hệ thống châm hóa chất để xử lý làm trong 

nước. Khi hệ thống châm hóa chất hoạt động, chúng ta không biết được hóa 
chất châm vào đường ống nước thô có đúng như người vận hành mong muốn 
không, bơm hoạt động mà không có hóa chất hoặc đường ống bị nghẹt, xì… 
Nhận thấy trong quá trình vận hành hệ thống châm hóa chất để xử lý làm 
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GIẢI KHUYẾN KHÍCH
HỆ THỐNG CHÂM HÓA CHẤT TỰ ĐỘNG, LUÂN PHIÊN BƠM,

QUAN SÁT, CẢNH BÁO

trong nước, người vận hành nhà máy không quan sát, kiểm tra được việc 
châm hóa chất để xử lý nước có hiệu quả không, bơm hoạt động không luân 
phiên. Vì vậy “Hệ thống châm hóa chất tự động luân phiên bơm, quan 
sát, cảnh báo” sẽ giúp giải quyết vấn đề trên. Quy trình hoạt động của giải 
pháp như sau:

- Khi ta nhấn nút khởi động, điện được cấp cho bơm tạo áp lực nước hoạt 
động, cấp nước cho VENTURI (do chênh lệch áp giữa đầu vào và đầu ra của 
VENTURI từ 15% đến 75% thì VENTURI tạo ra lực hút chân không, hút hóa 
chất kèm theo với lượng mà nhân viên trực vận hành mong muốn thông qua 
van tiết lưu châm vào đường ống đưa đến bể xử lý nước).

- Bơm hoạt động luân phiên do nhân viên trực vận hành tự cài đặt giúp 
bơm hoạt động tốt (mỗi lần chỉ cần chạy một bơm tạo áp lực nước). Hệ thống 
châm hóa chất này chạy song song và độc lập với bơm định lượng. 

- Trong quá trình bơm tạo áp lực nước hoạt động, sẽ có áp lực tạo ra trong 
đường ống châm hóa chất vào bể xử lý nước. Căn cứ vào áp lực này mà thiết 
bị cảnh báo, giám sát hoạt động cảnh báo cho người vận hành nhà máy biết 
được để xử lý sự cố. Với những nhà máy nước đã có bơm tạo áp lực chỉ cần 
đầu tư bộ VENTURI, van, co, tê, đồng hồ đo áp lực nước là hoạt động.

Tính mới.
Bơm tự động luân phiên theo yêu cầu người vận hành.
Hệ thống cảnh báo sẽ báo động đến nhân viên khi có sự cố xảy ra, quan 

sát được áp lực hoạt động của bơm và đường ống hóa chất.
Sử dụng VENTUTI để châm hóa chất, không dùng đến bơm định lượng.
Tính hiệu quả.
Báo động sự cố kịp thời về việc châm hóa chất: không có hóa chất, bị 

rò rỉ đường ống châm hóa chất, hóa chất bị nghẹt đường ống, bơm tạo áp 
lực hỏng…

Giám sát bơm hoạt động có hóa chất được châm ra hay không thông qua 
kim đồng hồ đo áp lực nước (hóa chất) có bị nghẹt hay xì đường ống châm 
hóa chất.

Thuận tiện cho người trực vận hành, đơn giản trong vận hành và lắp đặt.
Giảm số lượng bơm hoạt động cùng lúc chỉ cần một bơm tạo áp hoạt động 

là đủ, giảm chi phí tiền điện (bơm 0,5HP). 
Luân phiên bơm, giúp bơm hoạt động hiệu quả hơn. 
Giảm chi phí mua bơm định lượng có giá thành cao.
Khả năng áp dụng.
Đã triển khai áp dụng tại nhà máy nước Hàm Đức từ tháng 07 tháng 2019 

đến nay, mang lại hiệu quả.

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

TRẦN HỮU THỪA
Năm sinh: 1983

Nghề nghiệp: CBCNV
Địa chỉ: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh
 môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận



Nội dung giải pháp.
Các nhà máy nước đều có hệ thống châm hóa chất để xử lý làm trong 

nước. Khi hệ thống châm hóa chất hoạt động, chúng ta không biết được hóa 
chất châm vào đường ống nước thô có đúng như người vận hành mong muốn 
không, bơm hoạt động mà không có hóa chất hoặc đường ống bị nghẹt, xì… 
Nhận thấy trong quá trình vận hành hệ thống châm hóa chất để xử lý làm 
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trong nước, người vận hành nhà máy không quan sát, kiểm tra được việc 
châm hóa chất để xử lý nước có hiệu quả không, bơm hoạt động không luân 
phiên. Vì vậy “Hệ thống châm hóa chất tự động luân phiên bơm, quan 
sát, cảnh báo” sẽ giúp giải quyết vấn đề trên. Quy trình hoạt động của giải 
pháp như sau:

- Khi ta nhấn nút khởi động, điện được cấp cho bơm tạo áp lực nước hoạt 
động, cấp nước cho VENTURI (do chênh lệch áp giữa đầu vào và đầu ra của 
VENTURI từ 15% đến 75% thì VENTURI tạo ra lực hút chân không, hút hóa 
chất kèm theo với lượng mà nhân viên trực vận hành mong muốn thông qua 
van tiết lưu châm vào đường ống đưa đến bể xử lý nước).

- Bơm hoạt động luân phiên do nhân viên trực vận hành tự cài đặt giúp 
bơm hoạt động tốt (mỗi lần chỉ cần chạy một bơm tạo áp lực nước). Hệ thống 
châm hóa chất này chạy song song và độc lập với bơm định lượng. 

- Trong quá trình bơm tạo áp lực nước hoạt động, sẽ có áp lực tạo ra trong 
đường ống châm hóa chất vào bể xử lý nước. Căn cứ vào áp lực này mà thiết 
bị cảnh báo, giám sát hoạt động cảnh báo cho người vận hành nhà máy biết 
được để xử lý sự cố. Với những nhà máy nước đã có bơm tạo áp lực chỉ cần 
đầu tư bộ VENTURI, van, co, tê, đồng hồ đo áp lực nước là hoạt động.

Tính mới.
Bơm tự động luân phiên theo yêu cầu người vận hành.
Hệ thống cảnh báo sẽ báo động đến nhân viên khi có sự cố xảy ra, quan 

sát được áp lực hoạt động của bơm và đường ống hóa chất.
Sử dụng VENTUTI để châm hóa chất, không dùng đến bơm định lượng.
Tính hiệu quả.
Báo động sự cố kịp thời về việc châm hóa chất: không có hóa chất, bị 

rò rỉ đường ống châm hóa chất, hóa chất bị nghẹt đường ống, bơm tạo áp 
lực hỏng…

Giám sát bơm hoạt động có hóa chất được châm ra hay không thông qua 
kim đồng hồ đo áp lực nước (hóa chất) có bị nghẹt hay xì đường ống châm 
hóa chất.

Thuận tiện cho người trực vận hành, đơn giản trong vận hành và lắp đặt.
Giảm số lượng bơm hoạt động cùng lúc chỉ cần một bơm tạo áp hoạt động 

là đủ, giảm chi phí tiền điện (bơm 0,5HP). 
Luân phiên bơm, giúp bơm hoạt động hiệu quả hơn. 
Giảm chi phí mua bơm định lượng có giá thành cao.
Khả năng áp dụng.
Đã triển khai áp dụng tại nhà máy nước Hàm Đức từ tháng 07 tháng 2019 

đến nay, mang lại hiệu quả.

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.
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Nội dung giải pháp.
Ngày nay, thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề rất lớn do rác thải 

nhựa không qua xử lý gây ra và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Do thói quen 
tiêu dùng nhanh, sử dụng các vật liệu, đồ dùng bằng nhựa lớn, mỗi năm Việt 
Nam thải ra môi trường hàng ngàn tấn rác thải nhựa. Điều này dẫn đến việc 
chúng ta đang phải đối mặt với những tác hại của chúng lớn hơn bao giờ hết. 

Theo thống kê, chỉ có 10% rác thải nhựa được đưa đi tái chế sau khi sử 
dụng, 90% còn lại bị chôn lấp hoặc xả thẳng ra môi trường. Chúng gây hại 
cho các loài động thực vật và gây cản trở rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt cũng 
như các hoạt động sản xuất của con người như: làm nghẹt ống thoát nước, gây 
nhiễm độc ở các nguồn nước ngầm…

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
THÙNG RÁC THÔNG MINH

NGUYỄN ANH TIẾN
Năm sinh: 1991

Nghề nghiệp: Công chức
Địa chỉ:  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Chính vì điều đó, đồng thời với trách nhiệm là một cán bộ Đoàn thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên 
thanh niên, các em học sinh, tác giả đã đặt ra nhiều giả thuyết, câu hỏi có liên 
quan và từ đó tiến hành nghiên cứu thực hiện giải pháp “Thùng rác thông 
minh”. Khi hoàn thiện, giải pháp đã trả lời những vấn đề trước đó đặt ra và hiện 
đang được áp dụng tại nhiều đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hàm Thuận 
Bắc, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho môi trường sống hiện nay.

Về cấu tạo: gồm 2 phần chính 
Phần cơ khí được thiết kế bằng sắt vuông, alu để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ 

và chắc chắn. Với kích thước 1,5m x 1,5m và được chia làm 3 ngăn, gồm: Ngăn 
chứa chất thải hữu cơ; Ngăn chứa chất thải tái chế; Ngăn chứa chất thải còn lại.

Phần xử lý gồm các mạch điện tử (Arduino Nano, Module điều khiển 
Motor L298N, Động cơ Servo MG996R, Cảm biến siêu âm Ultrasonic HC – 
SR04), đèn LED 12V, ac quy, 3 tấm pin năng lượng mặt trời, mạch điều khiển 
sạc năng lượng mặt trời 30A…

Nguyên tắc hoạt động: Thùng rác thông minh hoạt động dựa trên 
nguyên lý tự động do có nguồn điện được tạo ra từ các tấm pin năng lượng 
mặt trời lắp phía trên thùng rác. Sau khi bật công tắc, năng lượng điện sẽ được 
lưu trữ vào acquy thông qua mạch điều khiển sạc năng lượng mặt trời 30A. 
Từ acquy, điện sẽ chạy đến các con cảm biến siêu âm Ultrasonic HC, khi có 

người tới gần ngăn chứa chất thải cần bỏ, cảm biến sẽ hoạt động và chạy động 
cơ Servo MG996R làm nắp thùng của ngăn chứa tự động mở. Bên cạnh đó, 
ánh sáng từ đèn Led sẽ bật lên chiếu phần bảng hiệu bên dưới để buổi tối 
người sử dụng có thể thấy được tên bảng hiệu của ngăn chứa chất thải từ đó 
cho rác thải vào đúng ngăn chứa. Khi rác trong ngăn chứa chất thải đầy thì 
đèn Led sẽ nháy báo hiệu.

Tính mới.
Áp dụng các công nghệ vào dự án thùng rác, như: có chức năng cảm biến 

tự mở nắp thùng, báo rác đầy, có đèn sáng khi người tới gần, có khả năng tự 
sạc năng lượng mặt trời mà không cần điện lưới…đã làm cho thùng rác trở 
thành một hệ thống tự động nên người dùng rất dễ thực hiện, không cần phải 
học cách sử dụng hay hướng dẫn.

Giúp người sử dụng hạn chế tiếp xúc trực tiếp vào thùng rác, hạn chế khả 
năng lây lan của vi khuẩn vào cơ thể con người.

Dải đèn Led phân loại từng ngăn chứa chất thải giúp người sử dụng nâng 
cao nhận thức phân loại rác và dễ dàng nhận diện, đặc biệt sử dụng vào buổi tối.

Tính hiệu quả.
Góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, đoàn viên thanh niên và 

người dân trong phân loại rác thải. Xây dựng ý thức và hình thành thói quen 
phân loại rác từ lúc nhỏ cho các em học sinh tiểu học.

Giúp người dân hiểu rõ hơn việc phân loại rác thải là bước đầu tiên trong 
quy trình xử lý chất thải.

Hiệu quả so với thùng rác truyền thống, bởi đã phân loại từng loại rác thải 
khác nhau.

Giúp các cơ quan, đơn vị tiết kiệm ngân sách trong quá trình sử dụng mô 
hình phân loại rác thải.

Khả năng linh động cao, chỉ cần nối thêm dây điện cho tấm pin năng 
lượng mặt trời là có thể sử dụng được trong nhà.

Người sử dụng thích thú hơn khi được áp dụng công nghệ vào thùng rác.
Khả năng áp dụng.
Mô hình “Thùng rác thông minh” hiện đang được áp dụng tại nhiều đơn 

vị trường học trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Mô hình có thể được sử 
dụng tại những cơ quan hành chính, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện 
hoặc tại các địa phương khác.

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.
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Nội dung giải pháp.
Ngày nay, thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề rất lớn do rác thải 

nhựa không qua xử lý gây ra và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Do thói quen 
tiêu dùng nhanh, sử dụng các vật liệu, đồ dùng bằng nhựa lớn, mỗi năm Việt 
Nam thải ra môi trường hàng ngàn tấn rác thải nhựa. Điều này dẫn đến việc 
chúng ta đang phải đối mặt với những tác hại của chúng lớn hơn bao giờ hết. 

Theo thống kê, chỉ có 10% rác thải nhựa được đưa đi tái chế sau khi sử 
dụng, 90% còn lại bị chôn lấp hoặc xả thẳng ra môi trường. Chúng gây hại 
cho các loài động thực vật và gây cản trở rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt cũng 
như các hoạt động sản xuất của con người như: làm nghẹt ống thoát nước, gây 
nhiễm độc ở các nguồn nước ngầm…

Chính vì điều đó, đồng thời với trách nhiệm là một cán bộ Đoàn thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên 
thanh niên, các em học sinh, tác giả đã đặt ra nhiều giả thuyết, câu hỏi có liên 
quan và từ đó tiến hành nghiên cứu thực hiện giải pháp “Thùng rác thông 
minh”. Khi hoàn thiện, giải pháp đã trả lời những vấn đề trước đó đặt ra và hiện 
đang được áp dụng tại nhiều đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hàm Thuận 
Bắc, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho môi trường sống hiện nay.

Về cấu tạo: gồm 2 phần chính 
Phần cơ khí được thiết kế bằng sắt vuông, alu để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ 

và chắc chắn. Với kích thước 1,5m x 1,5m và được chia làm 3 ngăn, gồm: Ngăn 
chứa chất thải hữu cơ; Ngăn chứa chất thải tái chế; Ngăn chứa chất thải còn lại.

Phần xử lý gồm các mạch điện tử (Arduino Nano, Module điều khiển 
Motor L298N, Động cơ Servo MG996R, Cảm biến siêu âm Ultrasonic HC – 
SR04), đèn LED 12V, ac quy, 3 tấm pin năng lượng mặt trời, mạch điều khiển 
sạc năng lượng mặt trời 30A…

Nguyên tắc hoạt động: Thùng rác thông minh hoạt động dựa trên 
nguyên lý tự động do có nguồn điện được tạo ra từ các tấm pin năng lượng 
mặt trời lắp phía trên thùng rác. Sau khi bật công tắc, năng lượng điện sẽ được 
lưu trữ vào acquy thông qua mạch điều khiển sạc năng lượng mặt trời 30A. 
Từ acquy, điện sẽ chạy đến các con cảm biến siêu âm Ultrasonic HC, khi có 

người tới gần ngăn chứa chất thải cần bỏ, cảm biến sẽ hoạt động và chạy động 
cơ Servo MG996R làm nắp thùng của ngăn chứa tự động mở. Bên cạnh đó, 
ánh sáng từ đèn Led sẽ bật lên chiếu phần bảng hiệu bên dưới để buổi tối 
người sử dụng có thể thấy được tên bảng hiệu của ngăn chứa chất thải từ đó 
cho rác thải vào đúng ngăn chứa. Khi rác trong ngăn chứa chất thải đầy thì 
đèn Led sẽ nháy báo hiệu.

Tính mới.
Áp dụng các công nghệ vào dự án thùng rác, như: có chức năng cảm biến 

tự mở nắp thùng, báo rác đầy, có đèn sáng khi người tới gần, có khả năng tự 
sạc năng lượng mặt trời mà không cần điện lưới…đã làm cho thùng rác trở 
thành một hệ thống tự động nên người dùng rất dễ thực hiện, không cần phải 
học cách sử dụng hay hướng dẫn.

Giúp người sử dụng hạn chế tiếp xúc trực tiếp vào thùng rác, hạn chế khả 
năng lây lan của vi khuẩn vào cơ thể con người.

Dải đèn Led phân loại từng ngăn chứa chất thải giúp người sử dụng nâng 
cao nhận thức phân loại rác và dễ dàng nhận diện, đặc biệt sử dụng vào buổi tối.

Tính hiệu quả.
Góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, đoàn viên thanh niên và 

người dân trong phân loại rác thải. Xây dựng ý thức và hình thành thói quen 
phân loại rác từ lúc nhỏ cho các em học sinh tiểu học.

Giúp người dân hiểu rõ hơn việc phân loại rác thải là bước đầu tiên trong 
quy trình xử lý chất thải.

Hiệu quả so với thùng rác truyền thống, bởi đã phân loại từng loại rác thải 
khác nhau.

Giúp các cơ quan, đơn vị tiết kiệm ngân sách trong quá trình sử dụng mô 
hình phân loại rác thải.

Khả năng linh động cao, chỉ cần nối thêm dây điện cho tấm pin năng 
lượng mặt trời là có thể sử dụng được trong nhà.

Người sử dụng thích thú hơn khi được áp dụng công nghệ vào thùng rác.
Khả năng áp dụng.
Mô hình “Thùng rác thông minh” hiện đang được áp dụng tại nhiều đơn 

vị trường học trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Mô hình có thể được sử 
dụng tại những cơ quan hành chính, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện 
hoặc tại các địa phương khác.

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.
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Nội dung giải pháp.
Ngày nay, thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề rất lớn do rác thải 

nhựa không qua xử lý gây ra và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Do thói quen 
tiêu dùng nhanh, sử dụng các vật liệu, đồ dùng bằng nhựa lớn, mỗi năm Việt 
Nam thải ra môi trường hàng ngàn tấn rác thải nhựa. Điều này dẫn đến việc 
chúng ta đang phải đối mặt với những tác hại của chúng lớn hơn bao giờ hết. 

Theo thống kê, chỉ có 10% rác thải nhựa được đưa đi tái chế sau khi sử 
dụng, 90% còn lại bị chôn lấp hoặc xả thẳng ra môi trường. Chúng gây hại 
cho các loài động thực vật và gây cản trở rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt cũng 
như các hoạt động sản xuất của con người như: làm nghẹt ống thoát nước, gây 
nhiễm độc ở các nguồn nước ngầm…

Chính vì điều đó, đồng thời với trách nhiệm là một cán bộ Đoàn thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên 
thanh niên, các em học sinh, tác giả đã đặt ra nhiều giả thuyết, câu hỏi có liên 
quan và từ đó tiến hành nghiên cứu thực hiện giải pháp “Thùng rác thông 
minh”. Khi hoàn thiện, giải pháp đã trả lời những vấn đề trước đó đặt ra và hiện 
đang được áp dụng tại nhiều đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hàm Thuận 
Bắc, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho môi trường sống hiện nay.

Về cấu tạo: gồm 2 phần chính 
Phần cơ khí được thiết kế bằng sắt vuông, alu để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ 

và chắc chắn. Với kích thước 1,5m x 1,5m và được chia làm 3 ngăn, gồm: Ngăn 
chứa chất thải hữu cơ; Ngăn chứa chất thải tái chế; Ngăn chứa chất thải còn lại.

Phần xử lý gồm các mạch điện tử (Arduino Nano, Module điều khiển 
Motor L298N, Động cơ Servo MG996R, Cảm biến siêu âm Ultrasonic HC – 
SR04), đèn LED 12V, ac quy, 3 tấm pin năng lượng mặt trời, mạch điều khiển 
sạc năng lượng mặt trời 30A…

Nguyên tắc hoạt động: Thùng rác thông minh hoạt động dựa trên 
nguyên lý tự động do có nguồn điện được tạo ra từ các tấm pin năng lượng 
mặt trời lắp phía trên thùng rác. Sau khi bật công tắc, năng lượng điện sẽ được 
lưu trữ vào acquy thông qua mạch điều khiển sạc năng lượng mặt trời 30A. 
Từ acquy, điện sẽ chạy đến các con cảm biến siêu âm Ultrasonic HC, khi có 

người tới gần ngăn chứa chất thải cần bỏ, cảm biến sẽ hoạt động và chạy động 
cơ Servo MG996R làm nắp thùng của ngăn chứa tự động mở. Bên cạnh đó, 
ánh sáng từ đèn Led sẽ bật lên chiếu phần bảng hiệu bên dưới để buổi tối 
người sử dụng có thể thấy được tên bảng hiệu của ngăn chứa chất thải từ đó 
cho rác thải vào đúng ngăn chứa. Khi rác trong ngăn chứa chất thải đầy thì 
đèn Led sẽ nháy báo hiệu.

Tính mới.
Áp dụng các công nghệ vào dự án thùng rác, như: có chức năng cảm biến 

tự mở nắp thùng, báo rác đầy, có đèn sáng khi người tới gần, có khả năng tự 
sạc năng lượng mặt trời mà không cần điện lưới…đã làm cho thùng rác trở 
thành một hệ thống tự động nên người dùng rất dễ thực hiện, không cần phải 
học cách sử dụng hay hướng dẫn.

Giúp người sử dụng hạn chế tiếp xúc trực tiếp vào thùng rác, hạn chế khả 
năng lây lan của vi khuẩn vào cơ thể con người.

Dải đèn Led phân loại từng ngăn chứa chất thải giúp người sử dụng nâng 
cao nhận thức phân loại rác và dễ dàng nhận diện, đặc biệt sử dụng vào buổi tối.

Tính hiệu quả.
Góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, đoàn viên thanh niên và 

người dân trong phân loại rác thải. Xây dựng ý thức và hình thành thói quen 
phân loại rác từ lúc nhỏ cho các em học sinh tiểu học.

Giúp người dân hiểu rõ hơn việc phân loại rác thải là bước đầu tiên trong 
quy trình xử lý chất thải.

Hiệu quả so với thùng rác truyền thống, bởi đã phân loại từng loại rác thải 
khác nhau.

Giúp các cơ quan, đơn vị tiết kiệm ngân sách trong quá trình sử dụng mô 
hình phân loại rác thải.

Khả năng linh động cao, chỉ cần nối thêm dây điện cho tấm pin năng 
lượng mặt trời là có thể sử dụng được trong nhà.

Người sử dụng thích thú hơn khi được áp dụng công nghệ vào thùng rác.
Khả năng áp dụng.
Mô hình “Thùng rác thông minh” hiện đang được áp dụng tại nhiều đơn 

vị trường học trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Mô hình có thể được sử 
dụng tại những cơ quan hành chính, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện 
hoặc tại các địa phương khác.

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.
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GIẢI KHUYẾN KHÍCH
MÔ HÌNH CHILLER LÀM LẠNH NƯỚC - ỨNG DỤNG CHO

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

DIỆP GIA NHU
Năm sinh: 1995

Nghề nghiệp: Viên chức
Địa chỉ: Trường Cao đẳng

Nghề Bình Thuận

BÙI LÊ CƯỜNG QUỐC
Năm sinh: 1981

Nghề nghiệp: Viên chức
Địa chỉ: Trường Cao đẳng

Nghề Bình Thuận

PHẠM TRƯỜNG BIỂN
Năm sinh: 1977

Nghề nghiệp: Viên chức
Địa chỉ: Trường Cao đẳng

Nghề Bình Thuận

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.
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Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.



53

TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

Sơ đồ hệ thống lạnh và tuần hoàn nước

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.
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GIẢI KHUYẾN KHÍCH
THIẾT KẾ MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỦ LẠNH INVERTER

NGÔ MAI HUÂN

Năm sinh: 1987
Nghề nghiệp: Viên chức

Địa chỉ: Trường Cao đẳng
Nghề Bình Thuận

LÊ ANH SOL

Năm sinh: 1985
Nghề nghiệp: Viên chức

Địa chỉ: Trường Cao đẳng
Nghề Bình Thuận

NGUYỄN THỊ
THANH KIỀU
Năm sinh: 1986

Nghề nghiệp: Viên chức
Địa chỉ: Trường Cao đẳng

Nghề Bình Thuận

NGUYỄN HUY VŨ

Năm sinh: 1993
Nghề nghiệp: Viên chức

Địa chỉ: Trường Cao đẳng
Nghề Bình Thuận

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

Nội dung giải pháp.
Tủ lạnh inverter là một trong những thiết bị thông dụng trong cuộc sống 

hiện nay, vì vậy việc học tập, sửa chữa và bảo trì hệ thống tủ lạnh inverter là 
vô cùng cần thiết đối với học sinh - sinh viên đang theo học nghề kỹ thuật máy 
lạnh và điều hòa không khí.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, nhà trường trang bị rất nhiều mô hình 
tủ lạnh nhưng vẫn chưa có mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ inverter tiết 
kiệm điện nên khi giảng dạy gặp nhiều khó khăn và học sinh - sinh viên khó 

tiếp cận trực tiếp với mô hình tủ lạnh inverter thực tế. Do đó, việc thiết kế mô 
hình tủ lạnh inverter sẽ giúp giáo viên dễ dàng hướng dẫn chi tiết hơn cho 
người học hiểu rõ về các nguyên lý hoạt động và các loại board tích hợp trên 
tủ lạnh inverter thông qua phương pháp trực quan, đồng thời cũng giúp cho 
người học vận dụng lý thuyết đã học vào thực tế sữa chữa và bảo trì hệ thống 
tủ lạnh một cách thành thạo.

Từ những lý do trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu và “Thiết kế mô hình 
dàn trải tủ lạnh Inverter” để giúp học sinh - sinh viên có một mô hình thực 
tế để thực hành.

Về cấu tạo: Khung mô hình nhóm tác giả sử dụng vật liệu là nhôm định 
hình có kích thước: dài: 1.4 m, rộng: 0.6 m, cao: 1.4 m. Mô hình được chia 
làm 2 phần: Phần 1: dàn trải hệ thống điện tủ lạnh có kích thước 0.8 x 1 m; 
Phần 2: dàn trải phần cơ hệ thống tủ lạnh inverter có kích thước 0.6 x 1.5m.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với 

phần đánh Pan lỗi hệ thống điện 
tủ lạnh và đánh Pan lỗi phần cơ 
hệ thống tủ lạnh Inverter. 

Mô hình được dàn trải 
nhưng vẫn bảo đảm hoạt động 
giống một tủ lạnh thực tế. 
Giúp người học trực quan hơn 
trong việc thực hiện các thao 
tác kiểm tra, sữa chữa, thay thế 
nhưng vẫn đảm bảo được 80% 
lượng gas nạp của hệ thống 
bằng hệ thống van chặn và dây 
cao su chịu áp lực cao.

Thiết kế mô hình thực hành tủ lạnh Inverter giúp giáo viên hướng dẫn chi 
tiết và dễ dàng hơn trong quá trình giảng dạy.

Mô hình giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và 
mạch điều khiển tích hợp trên hệ thống tủ lạnh Inverter.

Mô hình giúp người học có thể vận dụng được lý thuyết vào thực tế thông 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.
Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị thực tế của Trường, do mô hình 

có thể được sử dụng giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng khi thao tác.
Mô hình được đánh Pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực-
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế.

Học sinh sinh viên khi thực hành có thể tự kiểm tra, sửa chữa và nhận biết 
các lỗi hệ thống của hệ thống tủ lạnh Inverter thực tế một cách thành thạo.

Nhờ được thiết kế đặc biệt, có thể quan sát được các bộ phận bên trong 
máy, người học có thể thực hành trực tiếp trên máy, từ đó tạo sự tin tưởng và 
thu hút được số lượng học sinh sinh viên học tại trường ngày càng đông.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hòa không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí tại trường Cao đẳng nghề Bình Thuận, cụ thể gồm các môn học và 
môđun (bao gồm lý thuyết và thực hành): Mô đun Đo lường điện - lạnh; Mô 
đun Lạnh cơ; Mô đun Điện tử chuyên ngành; Mô đun Hệ thống điều hòa 
không khí cục bộ. Thông qua mô hình, giúp cho học sinh sinh viên của 
Trường nắm vững những kiến thức về lý thuyết và hình thành được các kỹ 
năng theo yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, mô hình được sử dụng giảng dạy cho nghề ngắn hạn Kỹ thuật 
máy lạnh và điều hòa không khí do Trường tổ chức.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

Nội dung giải pháp.
Tủ lạnh inverter là một trong những thiết bị thông dụng trong cuộc sống 

hiện nay, vì vậy việc học tập, sửa chữa và bảo trì hệ thống tủ lạnh inverter là 
vô cùng cần thiết đối với học sinh - sinh viên đang theo học nghề kỹ thuật máy 
lạnh và điều hòa không khí.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, nhà trường trang bị rất nhiều mô hình 
tủ lạnh nhưng vẫn chưa có mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ inverter tiết 
kiệm điện nên khi giảng dạy gặp nhiều khó khăn và học sinh - sinh viên khó 

tiếp cận trực tiếp với mô hình tủ lạnh inverter thực tế. Do đó, việc thiết kế mô 
hình tủ lạnh inverter sẽ giúp giáo viên dễ dàng hướng dẫn chi tiết hơn cho 
người học hiểu rõ về các nguyên lý hoạt động và các loại board tích hợp trên 
tủ lạnh inverter thông qua phương pháp trực quan, đồng thời cũng giúp cho 
người học vận dụng lý thuyết đã học vào thực tế sữa chữa và bảo trì hệ thống 
tủ lạnh một cách thành thạo.

Từ những lý do trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu và “Thiết kế mô hình 
dàn trải tủ lạnh Inverter” để giúp học sinh - sinh viên có một mô hình thực 
tế để thực hành.

Về cấu tạo: Khung mô hình nhóm tác giả sử dụng vật liệu là nhôm định 
hình có kích thước: dài: 1.4 m, rộng: 0.6 m, cao: 1.4 m. Mô hình được chia 
làm 2 phần: Phần 1: dàn trải hệ thống điện tủ lạnh có kích thước 0.8 x 1 m; 
Phần 2: dàn trải phần cơ hệ thống tủ lạnh inverter có kích thước 0.6 x 1.5m.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với 

phần đánh Pan lỗi hệ thống điện 
tủ lạnh và đánh Pan lỗi phần cơ 
hệ thống tủ lạnh Inverter. 

Mô hình được dàn trải 
nhưng vẫn bảo đảm hoạt động 
giống một tủ lạnh thực tế. 
Giúp người học trực quan hơn 
trong việc thực hiện các thao 
tác kiểm tra, sữa chữa, thay thế 
nhưng vẫn đảm bảo được 80% 
lượng gas nạp của hệ thống 
bằng hệ thống van chặn và dây 
cao su chịu áp lực cao.

Thiết kế mô hình thực hành tủ lạnh Inverter giúp giáo viên hướng dẫn chi 
tiết và dễ dàng hơn trong quá trình giảng dạy.

Mô hình giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và 
mạch điều khiển tích hợp trên hệ thống tủ lạnh Inverter.

Mô hình giúp người học có thể vận dụng được lý thuyết vào thực tế thông 

Hình ảnh phần đánh pan tạo lỗi hệ thống

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.
Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị thực tế của Trường, do mô hình 

có thể được sử dụng giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng khi thao tác.
Mô hình được đánh Pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực-
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế.

Học sinh sinh viên khi thực hành có thể tự kiểm tra, sửa chữa và nhận biết 
các lỗi hệ thống của hệ thống tủ lạnh Inverter thực tế một cách thành thạo.

Nhờ được thiết kế đặc biệt, có thể quan sát được các bộ phận bên trong 
máy, người học có thể thực hành trực tiếp trên máy, từ đó tạo sự tin tưởng và 
thu hút được số lượng học sinh sinh viên học tại trường ngày càng đông.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hòa không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí tại trường Cao đẳng nghề Bình Thuận, cụ thể gồm các môn học và 
môđun (bao gồm lý thuyết và thực hành): Mô đun Đo lường điện - lạnh; Mô 
đun Lạnh cơ; Mô đun Điện tử chuyên ngành; Mô đun Hệ thống điều hòa 
không khí cục bộ. Thông qua mô hình, giúp cho học sinh sinh viên của 
Trường nắm vững những kiến thức về lý thuyết và hình thành được các kỹ 
năng theo yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, mô hình được sử dụng giảng dạy cho nghề ngắn hạn Kỹ thuật 
máy lạnh và điều hòa không khí do Trường tổ chức.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

Nội dung giải pháp.
Tủ lạnh inverter là một trong những thiết bị thông dụng trong cuộc sống 

hiện nay, vì vậy việc học tập, sửa chữa và bảo trì hệ thống tủ lạnh inverter là 
vô cùng cần thiết đối với học sinh - sinh viên đang theo học nghề kỹ thuật máy 
lạnh và điều hòa không khí.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, nhà trường trang bị rất nhiều mô hình 
tủ lạnh nhưng vẫn chưa có mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ inverter tiết 
kiệm điện nên khi giảng dạy gặp nhiều khó khăn và học sinh - sinh viên khó 

tiếp cận trực tiếp với mô hình tủ lạnh inverter thực tế. Do đó, việc thiết kế mô 
hình tủ lạnh inverter sẽ giúp giáo viên dễ dàng hướng dẫn chi tiết hơn cho 
người học hiểu rõ về các nguyên lý hoạt động và các loại board tích hợp trên 
tủ lạnh inverter thông qua phương pháp trực quan, đồng thời cũng giúp cho 
người học vận dụng lý thuyết đã học vào thực tế sữa chữa và bảo trì hệ thống 
tủ lạnh một cách thành thạo.

Từ những lý do trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu và “Thiết kế mô hình 
dàn trải tủ lạnh Inverter” để giúp học sinh - sinh viên có một mô hình thực 
tế để thực hành.

Về cấu tạo: Khung mô hình nhóm tác giả sử dụng vật liệu là nhôm định 
hình có kích thước: dài: 1.4 m, rộng: 0.6 m, cao: 1.4 m. Mô hình được chia 
làm 2 phần: Phần 1: dàn trải hệ thống điện tủ lạnh có kích thước 0.8 x 1 m; 
Phần 2: dàn trải phần cơ hệ thống tủ lạnh inverter có kích thước 0.6 x 1.5m.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với 

phần đánh Pan lỗi hệ thống điện 
tủ lạnh và đánh Pan lỗi phần cơ 
hệ thống tủ lạnh Inverter. 

Mô hình được dàn trải 
nhưng vẫn bảo đảm hoạt động 
giống một tủ lạnh thực tế. 
Giúp người học trực quan hơn 
trong việc thực hiện các thao 
tác kiểm tra, sữa chữa, thay thế 
nhưng vẫn đảm bảo được 80% 
lượng gas nạp của hệ thống 
bằng hệ thống van chặn và dây 
cao su chịu áp lực cao.

Thiết kế mô hình thực hành tủ lạnh Inverter giúp giáo viên hướng dẫn chi 
tiết và dễ dàng hơn trong quá trình giảng dạy.

Mô hình giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và 
mạch điều khiển tích hợp trên hệ thống tủ lạnh Inverter.

Mô hình giúp người học có thể vận dụng được lý thuyết vào thực tế thông 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.
Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị thực tế của Trường, do mô hình 

có thể được sử dụng giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng khi thao tác.
Mô hình được đánh Pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực-
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế.

Học sinh sinh viên khi thực hành có thể tự kiểm tra, sửa chữa và nhận biết 
các lỗi hệ thống của hệ thống tủ lạnh Inverter thực tế một cách thành thạo.

Nhờ được thiết kế đặc biệt, có thể quan sát được các bộ phận bên trong 
máy, người học có thể thực hành trực tiếp trên máy, từ đó tạo sự tin tưởng và 
thu hút được số lượng học sinh sinh viên học tại trường ngày càng đông.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hòa không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí tại trường Cao đẳng nghề Bình Thuận, cụ thể gồm các môn học và 
môđun (bao gồm lý thuyết và thực hành): Mô đun Đo lường điện - lạnh; Mô 
đun Lạnh cơ; Mô đun Điện tử chuyên ngành; Mô đun Hệ thống điều hòa 
không khí cục bộ. Thông qua mô hình, giúp cho học sinh sinh viên của 
Trường nắm vững những kiến thức về lý thuyết và hình thành được các kỹ 
năng theo yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, mô hình được sử dụng giảng dạy cho nghề ngắn hạn Kỹ thuật 
máy lạnh và điều hòa không khí do Trường tổ chức.
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Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

Nội dung giải pháp.
Hiện nay, mô hình phục vụ trong công tác giảng dạy tại Trường để học 

sinh - sinh viên thực hành còn ít, nên rất hạn chế cho người học tiếp cận mô 
hình để thực hành cũng như tính ứng dụng tự động trong công nghiệp 4.0. 
Bên cạnh đó, trong quá trình dạy thực hành module: Điều khiển điện – khí 
nén, Kỹ thuật cảm biến đa số học sinh – sinh viên tự lắp thiết bị rời theo từng 
bài của module. Do đó, việc có “Mô hình định hình bánh tự động” sẽ giúp 

giáo viên dễ dàng hơn trong hướng dẫn chi tiết cho người học hiểu được 
nguyên lý hoạt động tự động và tính ứng dụng của module trong sản xuất 
công nghiệp tự động hiện nay, đồng thời giúp cho người học vận dụng lý 
thuyết đã học vào thực tế để hiểu vững kiến thức hơn. 

Với lý do trên, tác giả đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo “Mô hình định 
hình bánh tự động” làm phương tiện dạy học.

Về cấu tạo: 
- Mô hình chia thành 2 phần: Phần bố trí các module điều khiển và các 

khâu hoạt động.
+ Module điều khiển được chia thành module cụ thể gồm: Module nguồn; 

Module nút điều khiển; Module relay; Module van điện từ; Module công tắc 
hành trình; Module cảm biến; Module trạng thái; Module đánh pan.

+ Các khâu hoạt động được bố trí gồm: Khâu chứa sản phẩm (Hộp chứa, 
Xi lanh đẩy phôi); Khâu đưa sản phẩm vào vị trí định hình (Xi lanh trượt và 
hộp chứa phôi); Khâu định hình sản phẩm và đẩy sản phẩm ra khỏi vị trí định 
hình (Xi lanh được lắp đặt trên khung định hình, Xi lanh đẩy sản phẩm ra 
khỏi vị trí định hình). Khâu vận chuyển sản phẩm (Băng tải vận chuyển sản 
phẩm khi định hình xong đến vị trí đóng gói).

- Các tiếp điểm của thiết bị được đưa ra, hàn lên jack cắm và được kí hiệu 
rõ từng thiết bị nên học sinh - sinh viên dễ quan sát thao tác và thực hành.

- Mô hình được bố trí module đánh pan để tạo lỗi mạch điều khiển giúp 
cho học sinh - sinh viên rèn luyện đo kiểm tra sự cố mạch điều khiển.

Tính mới.
Mô hình có thể dễ tháo rời từng thiết bị để thực hiện các thao tác kiểm tra, 

thay thế, sửa chữa một các dễ dàng.
Các thiết bị điều khiển trên mô hình được bố trí jack cắm, module cụ thể 

và kí hiệu rõ từng thiết bị, nên giúp cho giáo viên dễ truyền đạt nội dung, học 
sinh - sinh viên thì thuận tiện trong hiểu được cấu tạo, nguyên lý từng thiết bị 
và thao tác thực hành dễ dàng. 

Công tác giảng dạy module: điều khiển điện - khí nén, kỹ thuật cảm biến, 
PLC khi chưa có mô hình, học sinh - sinh viên thực hành chủ yếu lắp từng 
thiết bị lên mô hình nên khó khăn, bất tiện, tốn nhiều thời gian và làm cho 
người học không hình dung ra được ứng dụng của thiết bị điều khiển cũng 
như ứng dụng môn học trong hệ thống sản xuất tự động thực tế.

Mô hình là hệ thống sản xuất tự động được thu nhỏ nên giúp học sinh – 
sinh viên dễ quan sát tiếp cận thực hành, từ đó học sinh - sinh viên hiểu rõ hơn 
từng môn học cũng như thiết bị điều khiển tự động.

Mô hình được thiết kế gọn gàng, dễ dàng di chuyển, các vật liệu rất bền 
nên thời gian sử dụng được lâu và cũng thuận tiện hơn cho việc bảo quản. Dễ 
chế tạo, lắp đặt, nhân bản, thao tác và quan sát khi học...

Mô hình được bố trí module đánh pan tạo lỗi phần hệ thống điện và hệ 
thống thường gặp của điều khiển tự động.

Tính hiệu quả.
Mô hình giúp Nhà trường tiết kiệm được chi phí do sử dụng lâu dài, bền. 

Giúp Nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu giảng dạy và đào tạo, từ đó tạo ra 
nguồn nhân lực có chuyên môn và kiến thức, kỹ năng về điều khiển tự động, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Học trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực quan hơn giữa lý thuyết và 
thực tế, hiểu được nguyên lý hoạt động sản xuất tự động, không phải tháo lắp 
liên tục trên thiết bị rời tốn thời gian nhờ đó hạn chế được việc hư hỏng thiết 
bị, các nội dung truyền đạt chính xác, chi tiết và cụ thể hơn,…qua đó giúp các 
em cảm thấy thích thú và có tinh thần học tập hơn.

Giúp học sinh - sinh viên có một mô hình thực tế chuyên sâu về: Kiến 
thức (hiểu, phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị điều 
khiển, hệ thống điều khiển tự động); Kỹ năng (rèn luyện được kỹ năng đo, 
kiểm tra thiết bị, lắp mạch điều khiển); Thái độ (tinh thần tự giác, làm việc 
nhóm).

Thông qua mô hình, học sinh - sinh viên nhận thấy được tính ứng dụng 
của module mình học vào thực tế sản xuất nói chung và sản xuất tự động 
trong công nghiệp nói riêng.

Khả năng áp dụng.
Mô hình dùng giảng dạy nhiều bài trong mô đun: Điều khiển điện khí 

nén, PLC cơ bản, PLC nâng cao, PLC Logo, Kỹ thuật cảm biến cho trình độ: 
Trung cấp và Cao đẳng.

Mô hình có thể được áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác có 
đào tạo nghề Điện công nghiệp, Cơ điện tử và giảng dạy mỗi nhóm từ 2 - 6 người.

BÁ TRUNG LUÂN
Năm sinh: 1984

Nghề nghiệp: Viên chức
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

Nội dung giải pháp.
Hiện nay, mô hình phục vụ trong công tác giảng dạy tại Trường để học 

sinh - sinh viên thực hành còn ít, nên rất hạn chế cho người học tiếp cận mô 
hình để thực hành cũng như tính ứng dụng tự động trong công nghiệp 4.0. 
Bên cạnh đó, trong quá trình dạy thực hành module: Điều khiển điện – khí 
nén, Kỹ thuật cảm biến đa số học sinh – sinh viên tự lắp thiết bị rời theo từng 
bài của module. Do đó, việc có “Mô hình định hình bánh tự động” sẽ giúp 

giáo viên dễ dàng hơn trong hướng dẫn chi tiết cho người học hiểu được 
nguyên lý hoạt động tự động và tính ứng dụng của module trong sản xuất 
công nghiệp tự động hiện nay, đồng thời giúp cho người học vận dụng lý 
thuyết đã học vào thực tế để hiểu vững kiến thức hơn. 

Với lý do trên, tác giả đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo “Mô hình định 
hình bánh tự động” làm phương tiện dạy học.

Về cấu tạo: 
- Mô hình chia thành 2 phần: Phần bố trí các module điều khiển và các 

khâu hoạt động.
+ Module điều khiển được chia thành module cụ thể gồm: Module nguồn; 

Module nút điều khiển; Module relay; Module van điện từ; Module công tắc 
hành trình; Module cảm biến; Module trạng thái; Module đánh pan.

+ Các khâu hoạt động được bố trí gồm: Khâu chứa sản phẩm (Hộp chứa, 
Xi lanh đẩy phôi); Khâu đưa sản phẩm vào vị trí định hình (Xi lanh trượt và 
hộp chứa phôi); Khâu định hình sản phẩm và đẩy sản phẩm ra khỏi vị trí định 
hình (Xi lanh được lắp đặt trên khung định hình, Xi lanh đẩy sản phẩm ra 
khỏi vị trí định hình). Khâu vận chuyển sản phẩm (Băng tải vận chuyển sản 
phẩm khi định hình xong đến vị trí đóng gói).

- Các tiếp điểm của thiết bị được đưa ra, hàn lên jack cắm và được kí hiệu 
rõ từng thiết bị nên học sinh - sinh viên dễ quan sát thao tác và thực hành.

- Mô hình được bố trí module đánh pan để tạo lỗi mạch điều khiển giúp 
cho học sinh - sinh viên rèn luyện đo kiểm tra sự cố mạch điều khiển.

Tính mới.
Mô hình có thể dễ tháo rời từng thiết bị để thực hiện các thao tác kiểm tra, 

thay thế, sửa chữa một các dễ dàng.
Các thiết bị điều khiển trên mô hình được bố trí jack cắm, module cụ thể 

và kí hiệu rõ từng thiết bị, nên giúp cho giáo viên dễ truyền đạt nội dung, học 
sinh - sinh viên thì thuận tiện trong hiểu được cấu tạo, nguyên lý từng thiết bị 
và thao tác thực hành dễ dàng. 

Công tác giảng dạy module: điều khiển điện - khí nén, kỹ thuật cảm biến, 
PLC khi chưa có mô hình, học sinh - sinh viên thực hành chủ yếu lắp từng 
thiết bị lên mô hình nên khó khăn, bất tiện, tốn nhiều thời gian và làm cho 
người học không hình dung ra được ứng dụng của thiết bị điều khiển cũng 
như ứng dụng môn học trong hệ thống sản xuất tự động thực tế.

Mô hình là hệ thống sản xuất tự động được thu nhỏ nên giúp học sinh – 
sinh viên dễ quan sát tiếp cận thực hành, từ đó học sinh - sinh viên hiểu rõ hơn 
từng môn học cũng như thiết bị điều khiển tự động.

Mô hình được thiết kế gọn gàng, dễ dàng di chuyển, các vật liệu rất bền 
nên thời gian sử dụng được lâu và cũng thuận tiện hơn cho việc bảo quản. Dễ 
chế tạo, lắp đặt, nhân bản, thao tác và quan sát khi học...

Mô hình được bố trí module đánh pan tạo lỗi phần hệ thống điện và hệ 
thống thường gặp của điều khiển tự động.

Tính hiệu quả.
Mô hình giúp Nhà trường tiết kiệm được chi phí do sử dụng lâu dài, bền. 

Giúp Nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu giảng dạy và đào tạo, từ đó tạo ra 
nguồn nhân lực có chuyên môn và kiến thức, kỹ năng về điều khiển tự động, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Học trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực quan hơn giữa lý thuyết và 
thực tế, hiểu được nguyên lý hoạt động sản xuất tự động, không phải tháo lắp 
liên tục trên thiết bị rời tốn thời gian nhờ đó hạn chế được việc hư hỏng thiết 
bị, các nội dung truyền đạt chính xác, chi tiết và cụ thể hơn,…qua đó giúp các 
em cảm thấy thích thú và có tinh thần học tập hơn.

Giúp học sinh - sinh viên có một mô hình thực tế chuyên sâu về: Kiến 
thức (hiểu, phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị điều 
khiển, hệ thống điều khiển tự động); Kỹ năng (rèn luyện được kỹ năng đo, 
kiểm tra thiết bị, lắp mạch điều khiển); Thái độ (tinh thần tự giác, làm việc 
nhóm).

Thông qua mô hình, học sinh - sinh viên nhận thấy được tính ứng dụng 
của module mình học vào thực tế sản xuất nói chung và sản xuất tự động 
trong công nghiệp nói riêng.

Khả năng áp dụng.
Mô hình dùng giảng dạy nhiều bài trong mô đun: Điều khiển điện khí 

nén, PLC cơ bản, PLC nâng cao, PLC Logo, Kỹ thuật cảm biến cho trình độ: 
Trung cấp và Cao đẳng.

Mô hình có thể được áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác có 
đào tạo nghề Điện công nghiệp, Cơ điện tử và giảng dạy mỗi nhóm từ 2 - 6 người.

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.



59

TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

Nội dung giải pháp.
Hiện nay, mô hình phục vụ trong công tác giảng dạy tại Trường để học 

sinh - sinh viên thực hành còn ít, nên rất hạn chế cho người học tiếp cận mô 
hình để thực hành cũng như tính ứng dụng tự động trong công nghiệp 4.0. 
Bên cạnh đó, trong quá trình dạy thực hành module: Điều khiển điện – khí 
nén, Kỹ thuật cảm biến đa số học sinh – sinh viên tự lắp thiết bị rời theo từng 
bài của module. Do đó, việc có “Mô hình định hình bánh tự động” sẽ giúp 

giáo viên dễ dàng hơn trong hướng dẫn chi tiết cho người học hiểu được 
nguyên lý hoạt động tự động và tính ứng dụng của module trong sản xuất 
công nghiệp tự động hiện nay, đồng thời giúp cho người học vận dụng lý 
thuyết đã học vào thực tế để hiểu vững kiến thức hơn. 

Với lý do trên, tác giả đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo “Mô hình định 
hình bánh tự động” làm phương tiện dạy học.

Về cấu tạo: 
- Mô hình chia thành 2 phần: Phần bố trí các module điều khiển và các 

khâu hoạt động.
+ Module điều khiển được chia thành module cụ thể gồm: Module nguồn; 

Module nút điều khiển; Module relay; Module van điện từ; Module công tắc 
hành trình; Module cảm biến; Module trạng thái; Module đánh pan.

+ Các khâu hoạt động được bố trí gồm: Khâu chứa sản phẩm (Hộp chứa, 
Xi lanh đẩy phôi); Khâu đưa sản phẩm vào vị trí định hình (Xi lanh trượt và 
hộp chứa phôi); Khâu định hình sản phẩm và đẩy sản phẩm ra khỏi vị trí định 
hình (Xi lanh được lắp đặt trên khung định hình, Xi lanh đẩy sản phẩm ra 
khỏi vị trí định hình). Khâu vận chuyển sản phẩm (Băng tải vận chuyển sản 
phẩm khi định hình xong đến vị trí đóng gói).

- Các tiếp điểm của thiết bị được đưa ra, hàn lên jack cắm và được kí hiệu 
rõ từng thiết bị nên học sinh - sinh viên dễ quan sát thao tác và thực hành.

- Mô hình được bố trí module đánh pan để tạo lỗi mạch điều khiển giúp 
cho học sinh - sinh viên rèn luyện đo kiểm tra sự cố mạch điều khiển.

Tính mới.
Mô hình có thể dễ tháo rời từng thiết bị để thực hiện các thao tác kiểm tra, 

thay thế, sửa chữa một các dễ dàng.
Các thiết bị điều khiển trên mô hình được bố trí jack cắm, module cụ thể 

và kí hiệu rõ từng thiết bị, nên giúp cho giáo viên dễ truyền đạt nội dung, học 
sinh - sinh viên thì thuận tiện trong hiểu được cấu tạo, nguyên lý từng thiết bị 
và thao tác thực hành dễ dàng. 

Công tác giảng dạy module: điều khiển điện - khí nén, kỹ thuật cảm biến, 
PLC khi chưa có mô hình, học sinh - sinh viên thực hành chủ yếu lắp từng 
thiết bị lên mô hình nên khó khăn, bất tiện, tốn nhiều thời gian và làm cho 
người học không hình dung ra được ứng dụng của thiết bị điều khiển cũng 
như ứng dụng môn học trong hệ thống sản xuất tự động thực tế.

Mô hình là hệ thống sản xuất tự động được thu nhỏ nên giúp học sinh – 
sinh viên dễ quan sát tiếp cận thực hành, từ đó học sinh - sinh viên hiểu rõ hơn 
từng môn học cũng như thiết bị điều khiển tự động.

Mô hình được thiết kế gọn gàng, dễ dàng di chuyển, các vật liệu rất bền 
nên thời gian sử dụng được lâu và cũng thuận tiện hơn cho việc bảo quản. Dễ 
chế tạo, lắp đặt, nhân bản, thao tác và quan sát khi học...

Mô hình được bố trí module đánh pan tạo lỗi phần hệ thống điện và hệ 
thống thường gặp của điều khiển tự động.

Tính hiệu quả.
Mô hình giúp Nhà trường tiết kiệm được chi phí do sử dụng lâu dài, bền. 

Giúp Nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu giảng dạy và đào tạo, từ đó tạo ra 
nguồn nhân lực có chuyên môn và kiến thức, kỹ năng về điều khiển tự động, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Học trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực quan hơn giữa lý thuyết và 
thực tế, hiểu được nguyên lý hoạt động sản xuất tự động, không phải tháo lắp 
liên tục trên thiết bị rời tốn thời gian nhờ đó hạn chế được việc hư hỏng thiết 
bị, các nội dung truyền đạt chính xác, chi tiết và cụ thể hơn,…qua đó giúp các 
em cảm thấy thích thú và có tinh thần học tập hơn.

Giúp học sinh - sinh viên có một mô hình thực tế chuyên sâu về: Kiến 
thức (hiểu, phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị điều 
khiển, hệ thống điều khiển tự động); Kỹ năng (rèn luyện được kỹ năng đo, 
kiểm tra thiết bị, lắp mạch điều khiển); Thái độ (tinh thần tự giác, làm việc 
nhóm).

Thông qua mô hình, học sinh - sinh viên nhận thấy được tính ứng dụng 
của module mình học vào thực tế sản xuất nói chung và sản xuất tự động 
trong công nghiệp nói riêng.

Khả năng áp dụng.
Mô hình dùng giảng dạy nhiều bài trong mô đun: Điều khiển điện khí 

nén, PLC cơ bản, PLC nâng cao, PLC Logo, Kỹ thuật cảm biến cho trình độ: 
Trung cấp và Cao đẳng.

Mô hình có thể được áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác có 
đào tạo nghề Điện công nghiệp, Cơ điện tử và giảng dạy mỗi nhóm từ 2 - 6 người.

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.
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GIẢI KHUYẾN KHÍCH
XE ĐẨY DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM ĐA NĂNG TRONG

TRƯỜNG THCS

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

NGUYỄN MINH HIỆP
Năm sinh: 1985

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường THCS Tân Thuận,

 huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Mặt trước Mặt sau Mặt bên
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Lĩnh vực lạnh đã ứng dụng không ít về lạnh trên ghe, tàu, thuyền để lưu 

trữ thủy hải sản khi đánh bắt cá xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống lạnh còn có ứng 
dụng trong nuôi trồng thủy sản tại các nhà hàng, quán ăn có bán thủy hải sản 
là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể là hạ nhiệt 
độ nước trong bể để nuôi trồng các loại thủy hải sản đặc thù. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất “Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy sản” cho các nhà hàng, khách sạn hay các vựa cá tại tỉnh nhà dùng nuôi 

trồng các loại thủy hải sản phải dùng nguồn nước có nhiệt độ lạnh phù hợp 
mới có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường trên bờ.

Mô hình phục vụ công tác giảng dạy cho Học sinh - sinh viên nghề Kỹ 
thuật máy lạnh và Điều hòa không khí cả hai trình độ Trung cấp và Cao đẳng 
tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Giúp cho Học sinh - sinh viên có cái 
nhìn trực quan, có thể lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống chiller làm lạnh 
nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản. 

Về cấu tạo: Mô hình thiết kế bao gồm các phần sau: phần khung, phần hệ 
thống lạnh, phần hệ thống nước, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đánh pan.

Quy trình vận hành mô hình: khi giáo viên giảng dạy
Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo nguội, kiểm tra ngắn mạch.
Bước 2: Bật CB trong tủ điện, đèn vàng báo nguồn sáng.
Bước 3: Gạc công tắc nguồn sang vị trí ON, bộ EW-285 có điện, delay 2 

phút, sau đó cấp điện cho hệ thống hoạt động.
Bước 4: Kiểm tra các thông số hệ thống hoạt động ổn định: áp suất hút, 

áp suất đẩy, nhiệt độ môi chất vào dàn ngưng, nhiệt độ môi chất ra dàn ngưng, 
nhiệt độ môi chất vào bình Titan, nhiệt độ môi chất vào đầu hút máy nén, 
nhiệt độ trong bể cá giảm dần đến nhiệt độ cài đặt.

Bước 5: Gạc công tắc nguồn sang vị trí OFF, tắc CB, vệ sinh công nghiệp. 
Sau đó giáo viên sử dụng các công tắc đánh pan gây ra các hiện tượng hư 
hỏng thực tế của mô hình cho học sinh sinh viên tìm kiếm các sai hỏng. Giáo 
viên phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng dẫn cho học sinh sinh viên 
nhận biết các hư hỏng và khắc phục các hư hỏng thực tế.

Tính mới.
Mô hình được thiết kế với phần đánh pan lỗi hệ thống điện và đánh pan lỗi 

phần cơ hệ thống lạnh và hệ thống tuần hoàn nước. Đặc biệt có 04 pan lỗi của hệ 
thống được sử dụng wife để điều khiển, giúp linh hoạt trong quá trình giảng dạy.

Học sinh, sinh viên có thể tháo rời mô hình thành các chi tiết riêng lẻ và 
lắp lại theo sơ đồ của hệ thống hoặc tuỳ vào ý tưởng thiết kế có thể lắp đặt một 
hệ thống tương tự hay bổ sung thêm các thiết kế cần thiết cho phong phú ý 
tưởng thiết kế của học sinh sinh viên.

Thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm nước tuần hoàn từ bể cá qua bình Titan 
theo ý của mỗi học sinh, sinh viên.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ các nguyên lý hoạt động và mạch điều 

khiển tích hợp của hệ thống lạnh chiller, có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế 
thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình.

Tính hiệu quả.
Tiết kiệm được chi phí mua sắm thiết bị: mô hình có thể được sử dụng 

giảng dạy nhiều lần nhưng không sợ hư hỏng thiết bị khi thao tác.
Mô hình được đánh pan một số lỗi thường gặp trong thực tế để học sinh, 

sinh viên thực hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động giống thiết bị thực tế của 
nhà sản xuất.

Mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho trường, nhờ được thiết kế đặc biệt, 
có thể quan sát được tất cả hệ thống, người học có thể thực hành trực tiếp trên 
sa hình, các sơ đồ mạch điện của mô hình được gấp lại không chiếm diện tích 
và cơ động trong quá trình dạy học.

Thông qua quá trình thực hành trực tiếp trên mô hình, người học sẽ trực 
quan hơn giữa lý thuyết và thực tế. Có thể kiểm tra, sửa chữa và nhận biết các 
lỗi hệ thống của tủ lạnh chiller thực tế một cách thành thạo, tự thiết kế, chế tạo 
được hệ thống lạnh chiller theo ý tưởng thiết kế của mình.

Khả năng áp dụng.
Mô hình thực hành máy điều hoà không khí hai cụm áp tường được sử 

dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Ngoài ra mô hình 
được sử dụng trưng bày cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
do trường tổ chức.

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu khai thác và sử dụng đất đai ngày càng 

tăng, kéo theo đó là yêu cầu về sự quản lý chặt chẽ và có hệ thống của Nhà 
nước nhằm mục đích sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên vô 
cùng giá trị này. Một trong những công cụ để Nhà nước thực hiện việc quản 
lý đất đai, nắm vững các thông tin về sử dụng đất của người dân và cộng đồng 
chính là hệ thống hồ sơ địa chính, quản lý trên phần mềm Excel của công ty 
Microsoft do Phòng Thông tin lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tiến 
hành scan (quét) các hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng 

các trường dữ liệu theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, 
nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm Excel để quản lý 
Giấy chứng nhận. 

Xuất phát từ thực tế, giải pháp xây dựng “Hệ thống quản lý Giấy chứng 
nhận” là rất cần thiết, đáp ứng được các mặt hạn chế trong quá trình sử dụng. 

Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận được thiết kế trên nền tảng Website 
với kiến trúc phần mềm 03 lớp được mô tả theo hình sau:

 Trong mô hình này, người sử dụng sẽ ở tầng giao diện, sử dụng các trình 
duyệt web để cập nhật và xem thông tin dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Ở tầng ứng dụng, các chương trình lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu hệ 
thống và cập nhật vào cơ sở dữ liệu và các chương trình cung cấp thông tin 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra ngoài Internet. Thông tin từ tầng giao 
diện đến tầng ứng dụng được truyền trên kênh an toàn, thông tin được mã hóa 
để đảm bảo tính bảo mật, vẹn toàn và xác thực của thông tin nếu cần thiết. Ở 
tầng tiếp theo, các yêu cầu từ người sử dụng trình duyệt được chuyển đến tầng 

ứng dụng thông qua mạng Internet. Tùy theo yêu cầu, các chương trình ở tầng 
ứng dụng sẽ xử lý các yêu cầu và trả lại kết quả cho người sử dụng. Tầng cuối 
cùng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Hệ thống được xây dựng trên nền Website nên giải quyết được bài toán 
chia sẽ dữ liệu và phối hợp giữa 03 phòng chức năng của Văn phòng Đăng ký 
đất đai gồm: Phòng Đăng ký cấp giấy, Phòng Đo đạc và Phòng Thông tin lưu 
trữ. Trước khi có hệ thống quản lý này, quy trình phối hợp trong việc kiểm tra 
hồ sơ Giấy chứng nhận phục vụ cho công việc chuyên môn của phòng, giữa 
Phòng Đăng ký cấp giấy với Phòng Thông tin lưu trữ; Phòng Đo đạc với Phòng 
Thông tin lưu trữ mang tính thủ tục, gây lãng phí thời gian, quy trình trải qua 
06 bước từ khi đề xuất đến khi được nhận hồ sơ và nhập thông tin người yêu 
cầu vào file excel để theo dõi, báo cáo hàng tháng cho Phòng Hành chính.

Bên cạnh đó, giải pháp này sử dụng mạng nội bộ (LAN) để triển khai nên 
đảm bảo độ an toàn tuyệt đối trong việc bảo mật dữ liệu. Ngoài ra, chức năng 
“Xem hồ sơ” được thiết kế chống download hồ sơ về máy cá nhân trên các 
trình duyệt, hệ thống phân quyền thao tác dữ liệu trên từng địa bàn được phân 
công quản lý và theo dõi lịch sử quá trình làm việc để đảm bảo tính an toàn 
của dữ liệu.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình MVC (Model-View-Control) – một 
mô hình hiện đại trong xu hướng thiết kế Website hiện nay vì tính năng bảo 
mật, tiết kiệm băng thông và đặc biệt là việc kiểm tra, phát triển ứng dụng dễ 
dàng. Hệ thống sử dụng Elasticsearch để làm công cụ triển khai các ứng dụng 
tìm kiếm. Elascticsearch là một công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm cực kỳ mạnh mẽ 
và nhanh chóng bậc nhất hiện nay. Hệ thống tự động tổng hợp, ghi dữ liệu và 
cho phép “tải sổ mục kê điện tử” tối đa 100 sổ trong khoảng thời gian 07- 08 
phút.

Giải pháp được xây dựng trên mô hình mạng của hệ thống ELIS cloud 
nên hướng phát triển kết hợp xem dữ liệu không gian (spatail data) của thửa 
đất – dữ liệu đồ họa của thửa đất được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
PostgreSQL một cách thuận tiện, hơn nữa, hệ thống hoạt động tốt trên các hệ 
điều hành hiện nay như Windows, Linux.

Tính mới.
Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận là phần mềm đầu tiên được xây dựng 

trên nền Website của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận để giải 
quyết khối lượng lớn lượng hồ sơ đang lưu trữ dưới dạng giấy và cập nhật thủ 
công trên nền Excel. Là ý tưởng sáng tạo dựa trên thực tế công việc và ứng 
dụng công nghệ thông tin để dần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai theo 
chủ trương và chính sách của Nhà nước.

Tính hiệu quả.
Hiệu quả lớn nhất của giải pháp này là việc chia sẽ dữ liệu giữa Phòng 

Đăng ký cấp giấy với Phòng Thông tin lưu trữ; Phòng Đo đạc với Phòng 
Thông tin lưu trữ; hỗ trợ cho nhân viên 02 phòng chuyên môn rút ngắn được 
thời gian giải quyết công việc, đồng thời bỏ đi quy trình rườm rà, gây mất thời 
gian trong công tác phối hợp cung cấp thông tin nội bộ của Phòng Thông tin 
lưu trữ cho 02 phòng chuyên môn.

Tiết kiệm lượng lớn giấy A0, A4 đối với việc cung cấp thông tin hồ sơ 
Giấy chứng nhận cho 02 phòng chức năng.

Rút ngắn quy trình, thủ tục trong quá trình giải quyết hồ sơ, vì vậy sẽ 
giảm thiểu hồ sơ trễ hẹn, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về 
lĩnh vực đất đai, sự hài lòng của người dân đối với cơ quan đăng ký cấp giấy 
chứng nhận.

Khả năng áp dụng.
Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận đã được triển khai tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận trong năm 2020.

ĐẶNG XUÂN TIẾN
Năm sinh: 1991

Nghề nghiệp: Kỹ sư
Địa chỉ: 71, Thái Bình, xã Hồng Thái,

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu khai thác và sử dụng đất đai ngày càng 

tăng, kéo theo đó là yêu cầu về sự quản lý chặt chẽ và có hệ thống của Nhà 
nước nhằm mục đích sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên vô 
cùng giá trị này. Một trong những công cụ để Nhà nước thực hiện việc quản 
lý đất đai, nắm vững các thông tin về sử dụng đất của người dân và cộng đồng 
chính là hệ thống hồ sơ địa chính, quản lý trên phần mềm Excel của công ty 
Microsoft do Phòng Thông tin lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tiến 
hành scan (quét) các hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng 

các trường dữ liệu theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, 
nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm Excel để quản lý 
Giấy chứng nhận. 

Xuất phát từ thực tế, giải pháp xây dựng “Hệ thống quản lý Giấy chứng 
nhận” là rất cần thiết, đáp ứng được các mặt hạn chế trong quá trình sử dụng. 

Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận được thiết kế trên nền tảng Website 
với kiến trúc phần mềm 03 lớp được mô tả theo hình sau:

 Trong mô hình này, người sử dụng sẽ ở tầng giao diện, sử dụng các trình 
duyệt web để cập nhật và xem thông tin dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Ở tầng ứng dụng, các chương trình lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu hệ 
thống và cập nhật vào cơ sở dữ liệu và các chương trình cung cấp thông tin 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra ngoài Internet. Thông tin từ tầng giao 
diện đến tầng ứng dụng được truyền trên kênh an toàn, thông tin được mã hóa 
để đảm bảo tính bảo mật, vẹn toàn và xác thực của thông tin nếu cần thiết. Ở 
tầng tiếp theo, các yêu cầu từ người sử dụng trình duyệt được chuyển đến tầng 

ứng dụng thông qua mạng Internet. Tùy theo yêu cầu, các chương trình ở tầng 
ứng dụng sẽ xử lý các yêu cầu và trả lại kết quả cho người sử dụng. Tầng cuối 
cùng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Hệ thống được xây dựng trên nền Website nên giải quyết được bài toán 
chia sẽ dữ liệu và phối hợp giữa 03 phòng chức năng của Văn phòng Đăng ký 
đất đai gồm: Phòng Đăng ký cấp giấy, Phòng Đo đạc và Phòng Thông tin lưu 
trữ. Trước khi có hệ thống quản lý này, quy trình phối hợp trong việc kiểm tra 
hồ sơ Giấy chứng nhận phục vụ cho công việc chuyên môn của phòng, giữa 
Phòng Đăng ký cấp giấy với Phòng Thông tin lưu trữ; Phòng Đo đạc với Phòng 
Thông tin lưu trữ mang tính thủ tục, gây lãng phí thời gian, quy trình trải qua 
06 bước từ khi đề xuất đến khi được nhận hồ sơ và nhập thông tin người yêu 
cầu vào file excel để theo dõi, báo cáo hàng tháng cho Phòng Hành chính.

Bên cạnh đó, giải pháp này sử dụng mạng nội bộ (LAN) để triển khai nên 
đảm bảo độ an toàn tuyệt đối trong việc bảo mật dữ liệu. Ngoài ra, chức năng 
“Xem hồ sơ” được thiết kế chống download hồ sơ về máy cá nhân trên các 
trình duyệt, hệ thống phân quyền thao tác dữ liệu trên từng địa bàn được phân 
công quản lý và theo dõi lịch sử quá trình làm việc để đảm bảo tính an toàn 
của dữ liệu.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình MVC (Model-View-Control) – một 
mô hình hiện đại trong xu hướng thiết kế Website hiện nay vì tính năng bảo 
mật, tiết kiệm băng thông và đặc biệt là việc kiểm tra, phát triển ứng dụng dễ 
dàng. Hệ thống sử dụng Elasticsearch để làm công cụ triển khai các ứng dụng 
tìm kiếm. Elascticsearch là một công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm cực kỳ mạnh mẽ 
và nhanh chóng bậc nhất hiện nay. Hệ thống tự động tổng hợp, ghi dữ liệu và 
cho phép “tải sổ mục kê điện tử” tối đa 100 sổ trong khoảng thời gian 07- 08 
phút.

Giải pháp được xây dựng trên mô hình mạng của hệ thống ELIS cloud 
nên hướng phát triển kết hợp xem dữ liệu không gian (spatail data) của thửa 
đất – dữ liệu đồ họa của thửa đất được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
PostgreSQL một cách thuận tiện, hơn nữa, hệ thống hoạt động tốt trên các hệ 
điều hành hiện nay như Windows, Linux.

Tính mới.
Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận là phần mềm đầu tiên được xây dựng 

trên nền Website của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận để giải 
quyết khối lượng lớn lượng hồ sơ đang lưu trữ dưới dạng giấy và cập nhật thủ 
công trên nền Excel. Là ý tưởng sáng tạo dựa trên thực tế công việc và ứng 
dụng công nghệ thông tin để dần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai theo 
chủ trương và chính sách của Nhà nước.

Tính hiệu quả.
Hiệu quả lớn nhất của giải pháp này là việc chia sẽ dữ liệu giữa Phòng 

Đăng ký cấp giấy với Phòng Thông tin lưu trữ; Phòng Đo đạc với Phòng 
Thông tin lưu trữ; hỗ trợ cho nhân viên 02 phòng chuyên môn rút ngắn được 
thời gian giải quyết công việc, đồng thời bỏ đi quy trình rườm rà, gây mất thời 
gian trong công tác phối hợp cung cấp thông tin nội bộ của Phòng Thông tin 
lưu trữ cho 02 phòng chuyên môn.

Tiết kiệm lượng lớn giấy A0, A4 đối với việc cung cấp thông tin hồ sơ 
Giấy chứng nhận cho 02 phòng chức năng.

Rút ngắn quy trình, thủ tục trong quá trình giải quyết hồ sơ, vì vậy sẽ 
giảm thiểu hồ sơ trễ hẹn, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về 
lĩnh vực đất đai, sự hài lòng của người dân đối với cơ quan đăng ký cấp giấy 
chứng nhận.

Khả năng áp dụng.
Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận đã được triển khai tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận trong năm 2020.Hình kiến trúc 03 lớp của hệ thống phần mềm

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu khai thác và sử dụng đất đai ngày càng 

tăng, kéo theo đó là yêu cầu về sự quản lý chặt chẽ và có hệ thống của Nhà 
nước nhằm mục đích sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên vô 
cùng giá trị này. Một trong những công cụ để Nhà nước thực hiện việc quản 
lý đất đai, nắm vững các thông tin về sử dụng đất của người dân và cộng đồng 
chính là hệ thống hồ sơ địa chính, quản lý trên phần mềm Excel của công ty 
Microsoft do Phòng Thông tin lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tiến 
hành scan (quét) các hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng 

các trường dữ liệu theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, 
nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm Excel để quản lý 
Giấy chứng nhận. 

Xuất phát từ thực tế, giải pháp xây dựng “Hệ thống quản lý Giấy chứng 
nhận” là rất cần thiết, đáp ứng được các mặt hạn chế trong quá trình sử dụng. 

Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận được thiết kế trên nền tảng Website 
với kiến trúc phần mềm 03 lớp được mô tả theo hình sau:

 Trong mô hình này, người sử dụng sẽ ở tầng giao diện, sử dụng các trình 
duyệt web để cập nhật và xem thông tin dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Ở tầng ứng dụng, các chương trình lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu hệ 
thống và cập nhật vào cơ sở dữ liệu và các chương trình cung cấp thông tin 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra ngoài Internet. Thông tin từ tầng giao 
diện đến tầng ứng dụng được truyền trên kênh an toàn, thông tin được mã hóa 
để đảm bảo tính bảo mật, vẹn toàn và xác thực của thông tin nếu cần thiết. Ở 
tầng tiếp theo, các yêu cầu từ người sử dụng trình duyệt được chuyển đến tầng 

ứng dụng thông qua mạng Internet. Tùy theo yêu cầu, các chương trình ở tầng 
ứng dụng sẽ xử lý các yêu cầu và trả lại kết quả cho người sử dụng. Tầng cuối 
cùng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Hệ thống được xây dựng trên nền Website nên giải quyết được bài toán 
chia sẽ dữ liệu và phối hợp giữa 03 phòng chức năng của Văn phòng Đăng ký 
đất đai gồm: Phòng Đăng ký cấp giấy, Phòng Đo đạc và Phòng Thông tin lưu 
trữ. Trước khi có hệ thống quản lý này, quy trình phối hợp trong việc kiểm tra 
hồ sơ Giấy chứng nhận phục vụ cho công việc chuyên môn của phòng, giữa 
Phòng Đăng ký cấp giấy với Phòng Thông tin lưu trữ; Phòng Đo đạc với Phòng 
Thông tin lưu trữ mang tính thủ tục, gây lãng phí thời gian, quy trình trải qua 
06 bước từ khi đề xuất đến khi được nhận hồ sơ và nhập thông tin người yêu 
cầu vào file excel để theo dõi, báo cáo hàng tháng cho Phòng Hành chính.

Bên cạnh đó, giải pháp này sử dụng mạng nội bộ (LAN) để triển khai nên 
đảm bảo độ an toàn tuyệt đối trong việc bảo mật dữ liệu. Ngoài ra, chức năng 
“Xem hồ sơ” được thiết kế chống download hồ sơ về máy cá nhân trên các 
trình duyệt, hệ thống phân quyền thao tác dữ liệu trên từng địa bàn được phân 
công quản lý và theo dõi lịch sử quá trình làm việc để đảm bảo tính an toàn 
của dữ liệu.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình MVC (Model-View-Control) – một 
mô hình hiện đại trong xu hướng thiết kế Website hiện nay vì tính năng bảo 
mật, tiết kiệm băng thông và đặc biệt là việc kiểm tra, phát triển ứng dụng dễ 
dàng. Hệ thống sử dụng Elasticsearch để làm công cụ triển khai các ứng dụng 
tìm kiếm. Elascticsearch là một công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm cực kỳ mạnh mẽ 
và nhanh chóng bậc nhất hiện nay. Hệ thống tự động tổng hợp, ghi dữ liệu và 
cho phép “tải sổ mục kê điện tử” tối đa 100 sổ trong khoảng thời gian 07- 08 
phút.

Giải pháp được xây dựng trên mô hình mạng của hệ thống ELIS cloud 
nên hướng phát triển kết hợp xem dữ liệu không gian (spatail data) của thửa 
đất – dữ liệu đồ họa của thửa đất được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
PostgreSQL một cách thuận tiện, hơn nữa, hệ thống hoạt động tốt trên các hệ 
điều hành hiện nay như Windows, Linux.

Tính mới.
Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận là phần mềm đầu tiên được xây dựng 

trên nền Website của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận để giải 
quyết khối lượng lớn lượng hồ sơ đang lưu trữ dưới dạng giấy và cập nhật thủ 
công trên nền Excel. Là ý tưởng sáng tạo dựa trên thực tế công việc và ứng 
dụng công nghệ thông tin để dần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai theo 
chủ trương và chính sách của Nhà nước.

Tính hiệu quả.
Hiệu quả lớn nhất của giải pháp này là việc chia sẽ dữ liệu giữa Phòng 

Đăng ký cấp giấy với Phòng Thông tin lưu trữ; Phòng Đo đạc với Phòng 
Thông tin lưu trữ; hỗ trợ cho nhân viên 02 phòng chuyên môn rút ngắn được 
thời gian giải quyết công việc, đồng thời bỏ đi quy trình rườm rà, gây mất thời 
gian trong công tác phối hợp cung cấp thông tin nội bộ của Phòng Thông tin 
lưu trữ cho 02 phòng chuyên môn.

Tiết kiệm lượng lớn giấy A0, A4 đối với việc cung cấp thông tin hồ sơ 
Giấy chứng nhận cho 02 phòng chức năng.

Rút ngắn quy trình, thủ tục trong quá trình giải quyết hồ sơ, vì vậy sẽ 
giảm thiểu hồ sơ trễ hẹn, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về 
lĩnh vực đất đai, sự hài lòng của người dân đối với cơ quan đăng ký cấp giấy 
chứng nhận.

Khả năng áp dụng.
Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận đã được triển khai tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận trong năm 2020.

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu khai thác và sử dụng đất đai ngày càng 

tăng, kéo theo đó là yêu cầu về sự quản lý chặt chẽ và có hệ thống của Nhà 
nước nhằm mục đích sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên vô 
cùng giá trị này. Một trong những công cụ để Nhà nước thực hiện việc quản 
lý đất đai, nắm vững các thông tin về sử dụng đất của người dân và cộng đồng 
chính là hệ thống hồ sơ địa chính, quản lý trên phần mềm Excel của công ty 
Microsoft do Phòng Thông tin lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tiến 
hành scan (quét) các hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng 

các trường dữ liệu theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, 
nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm Excel để quản lý 
Giấy chứng nhận. 

Xuất phát từ thực tế, giải pháp xây dựng “Hệ thống quản lý Giấy chứng 
nhận” là rất cần thiết, đáp ứng được các mặt hạn chế trong quá trình sử dụng. 

Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận được thiết kế trên nền tảng Website 
với kiến trúc phần mềm 03 lớp được mô tả theo hình sau:

 Trong mô hình này, người sử dụng sẽ ở tầng giao diện, sử dụng các trình 
duyệt web để cập nhật và xem thông tin dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Ở tầng ứng dụng, các chương trình lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu hệ 
thống và cập nhật vào cơ sở dữ liệu và các chương trình cung cấp thông tin 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra ngoài Internet. Thông tin từ tầng giao 
diện đến tầng ứng dụng được truyền trên kênh an toàn, thông tin được mã hóa 
để đảm bảo tính bảo mật, vẹn toàn và xác thực của thông tin nếu cần thiết. Ở 
tầng tiếp theo, các yêu cầu từ người sử dụng trình duyệt được chuyển đến tầng 

ứng dụng thông qua mạng Internet. Tùy theo yêu cầu, các chương trình ở tầng 
ứng dụng sẽ xử lý các yêu cầu và trả lại kết quả cho người sử dụng. Tầng cuối 
cùng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Hệ thống được xây dựng trên nền Website nên giải quyết được bài toán 
chia sẽ dữ liệu và phối hợp giữa 03 phòng chức năng của Văn phòng Đăng ký 
đất đai gồm: Phòng Đăng ký cấp giấy, Phòng Đo đạc và Phòng Thông tin lưu 
trữ. Trước khi có hệ thống quản lý này, quy trình phối hợp trong việc kiểm tra 
hồ sơ Giấy chứng nhận phục vụ cho công việc chuyên môn của phòng, giữa 
Phòng Đăng ký cấp giấy với Phòng Thông tin lưu trữ; Phòng Đo đạc với Phòng 
Thông tin lưu trữ mang tính thủ tục, gây lãng phí thời gian, quy trình trải qua 
06 bước từ khi đề xuất đến khi được nhận hồ sơ và nhập thông tin người yêu 
cầu vào file excel để theo dõi, báo cáo hàng tháng cho Phòng Hành chính.

Bên cạnh đó, giải pháp này sử dụng mạng nội bộ (LAN) để triển khai nên 
đảm bảo độ an toàn tuyệt đối trong việc bảo mật dữ liệu. Ngoài ra, chức năng 
“Xem hồ sơ” được thiết kế chống download hồ sơ về máy cá nhân trên các 
trình duyệt, hệ thống phân quyền thao tác dữ liệu trên từng địa bàn được phân 
công quản lý và theo dõi lịch sử quá trình làm việc để đảm bảo tính an toàn 
của dữ liệu.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình MVC (Model-View-Control) – một 
mô hình hiện đại trong xu hướng thiết kế Website hiện nay vì tính năng bảo 
mật, tiết kiệm băng thông và đặc biệt là việc kiểm tra, phát triển ứng dụng dễ 
dàng. Hệ thống sử dụng Elasticsearch để làm công cụ triển khai các ứng dụng 
tìm kiếm. Elascticsearch là một công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm cực kỳ mạnh mẽ 
và nhanh chóng bậc nhất hiện nay. Hệ thống tự động tổng hợp, ghi dữ liệu và 
cho phép “tải sổ mục kê điện tử” tối đa 100 sổ trong khoảng thời gian 07- 08 
phút.

Giải pháp được xây dựng trên mô hình mạng của hệ thống ELIS cloud 
nên hướng phát triển kết hợp xem dữ liệu không gian (spatail data) của thửa 
đất – dữ liệu đồ họa của thửa đất được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
PostgreSQL một cách thuận tiện, hơn nữa, hệ thống hoạt động tốt trên các hệ 
điều hành hiện nay như Windows, Linux.

Tính mới.
Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận là phần mềm đầu tiên được xây dựng 

trên nền Website của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận để giải 
quyết khối lượng lớn lượng hồ sơ đang lưu trữ dưới dạng giấy và cập nhật thủ 
công trên nền Excel. Là ý tưởng sáng tạo dựa trên thực tế công việc và ứng 
dụng công nghệ thông tin để dần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai theo 
chủ trương và chính sách của Nhà nước.

Tính hiệu quả.
Hiệu quả lớn nhất của giải pháp này là việc chia sẽ dữ liệu giữa Phòng 

Đăng ký cấp giấy với Phòng Thông tin lưu trữ; Phòng Đo đạc với Phòng 
Thông tin lưu trữ; hỗ trợ cho nhân viên 02 phòng chuyên môn rút ngắn được 
thời gian giải quyết công việc, đồng thời bỏ đi quy trình rườm rà, gây mất thời 
gian trong công tác phối hợp cung cấp thông tin nội bộ của Phòng Thông tin 
lưu trữ cho 02 phòng chuyên môn.

Tiết kiệm lượng lớn giấy A0, A4 đối với việc cung cấp thông tin hồ sơ 
Giấy chứng nhận cho 02 phòng chức năng.

Rút ngắn quy trình, thủ tục trong quá trình giải quyết hồ sơ, vì vậy sẽ 
giảm thiểu hồ sơ trễ hẹn, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về 
lĩnh vực đất đai, sự hài lòng của người dân đối với cơ quan đăng ký cấp giấy 
chứng nhận.

Khả năng áp dụng.
Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận đã được triển khai tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận trong năm 2020.

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trong những năm qua, quá trình tổ chức hoạt động dạy học và duy trì nề 

nếp tại Trường THCS Lê Văn Tám luôn có sự đóng góp của đội ngũ thầy giáo, 
cô giáo làm nhiệm vụ Giám thị.

Với Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định 
mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, thì 
trong danh mục khung vị trí việc làm không có chức danh “Giám thị”.

Trước khi xây dựng phần mềm quản lý nề nếp học sinh tại Trường, mỗi 
lớp học đều có lưu một quyển sổ (hay còn gọi là sổ trực), trong đó sẽ lưu lại 
tất cả tình hình học tập, chuyên cần...của lớp. Ban Quản Sinh sẽ nắm bắt 
thông tin của các lớp, ví dụ như: Điểm danh, tác phong, vệ sinh, một số tình 
hình khác, nếu có vi phạm sẽ phân loại, và ghi vào sổ trực hoặc bảng lớn. 
Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm cũng có thể nắm được tình hình thực hiện nội 
quy nhà trường của lớp mình đến mức độ nào thì phải kiểm tra sổ trực của lớp. 
Để xếp thi đua hàng tuần của các lớp, Ban Quản Sinh phải căn cứ vào tình 
hình học tập của lớp, các vi phạm (nếu có) dựa vào sổ trực…nhập điểm vào 
file Excel sau đó sử dụng hàm để xuất ra vị trí thứ hạng của lớp rồi mới báo 
cáo cho toàn trường. Với cách thực hiện trên gây tốn kém thời gian, hiệu quả 
công việc không cao…cho công tác quản lý nề nếp học sinh.

Vì vậy, Tổ Lý - Tin - CN đã sáng tạo ra “Phần mềm quản lý nề nếp học 
sinh online” phù hợp với việc quản lý nề nếp của trường để giúp việc theo 
dõi, giám sát thuận tiện hơn.

Phần mềm sử dụng địa chỉ tên miền: http://nenep.levantam.edu.vn/login

Tính mới.
Phần mềm được sáng tạo mới và phù hợp với mô hình quản lý nề nếp của 

Trường THCS Lê Văn Tám - Tuy Phong - Bình Thuận.
Phần mềm quản lý nề nếp được chạy trên nền online, nên việc sử dụng 

phần mềm là mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có internet.
Với các tính năng: quản lý danh sách lớp học, quản lý danh sách giáo viên 

chủ nhiệm, cập nhật nề nếp học sinh…trước đây phải dùng bằng hồ sơ giấy, 
nay đã được tích hợp sẵn trong phần mềm.

Sau khi cập nhật dữ liệu, phần mềm sẽ tự động gửi đến giáo viên chủ 
nhiệm từng lớp, cuối ngày phần mềm sẽ gửi kết quả điểm cho giáo viên chủ 
nhiệm các lớp, thông qua chức năng gửi tin nhắn bằng zalo, do đã lưu ID zalo 
các thầy cô vào phần mềm.

Phần mềm quản lý được danh sách các lớp (xác định tên lớp, học sinh của 
từng lớp, sĩ số đầu năm, số học sinh bỏ học trong năm, Họ tên GVCN), giáo 
viên chủ nhiệm qua từng năm học (Họ và tên, ngày sinh, Giới tính, số điện 
thoại... của giáo viên)...

Tính hiệu quả.
Qua thực tế thực hiện, phần mềm hoạt động hiệu quả, giúp tiết kiệm thời 

gian trong công tác quản lý học sinh cũng như giúp giáo viên chủ nhiệm nắm 
bắt được tình hình của lớp trong ngày.

Giúp tiết kiệm chi phí, ngân sách hoạt động của Nhà trường cho công tác 
mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý nề nếp học sinh.

Việc quản lý, tra cứu dữ liệu của lãnh đạo Nhà trường hoặc các giáo 
viên được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác do các dữ liệu đã 
được cập nhật.

Khả năng áp dụng.
Hiện tại phần mềm đang được áp dụng tại Trường THCS Lê Văn Tám. 
Phần mềm này có thể áp dụng ở tất cả các trường Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thông.

NGUYỄN THỊ HUYỀN
Năm sinh: 1989

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường THCS Lê Văn Tám, 

Liên Hương, Tuy Phong

NGUYỄN VĂN TÂM
Năm sinh: 1968

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ:  Trường THCS Lê Văn Tám, 

Liên Hương, Tuy Phong

ĐÀO THỊ VIỆT ÁI
Năm sinh: 1980

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường THCS Lê Văn Tám, 

Liên Hương, Tuy Phong

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trong những năm qua, quá trình tổ chức hoạt động dạy học và duy trì nề 

nếp tại Trường THCS Lê Văn Tám luôn có sự đóng góp của đội ngũ thầy giáo, 
cô giáo làm nhiệm vụ Giám thị.

Với Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định 
mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, thì 
trong danh mục khung vị trí việc làm không có chức danh “Giám thị”.

Trước khi xây dựng phần mềm quản lý nề nếp học sinh tại Trường, mỗi 
lớp học đều có lưu một quyển sổ (hay còn gọi là sổ trực), trong đó sẽ lưu lại 
tất cả tình hình học tập, chuyên cần...của lớp. Ban Quản Sinh sẽ nắm bắt 
thông tin của các lớp, ví dụ như: Điểm danh, tác phong, vệ sinh, một số tình 
hình khác, nếu có vi phạm sẽ phân loại, và ghi vào sổ trực hoặc bảng lớn. 
Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm cũng có thể nắm được tình hình thực hiện nội 
quy nhà trường của lớp mình đến mức độ nào thì phải kiểm tra sổ trực của lớp. 
Để xếp thi đua hàng tuần của các lớp, Ban Quản Sinh phải căn cứ vào tình 
hình học tập của lớp, các vi phạm (nếu có) dựa vào sổ trực…nhập điểm vào 
file Excel sau đó sử dụng hàm để xuất ra vị trí thứ hạng của lớp rồi mới báo 
cáo cho toàn trường. Với cách thực hiện trên gây tốn kém thời gian, hiệu quả 
công việc không cao…cho công tác quản lý nề nếp học sinh.

Vì vậy, Tổ Lý - Tin - CN đã sáng tạo ra “Phần mềm quản lý nề nếp học 
sinh online” phù hợp với việc quản lý nề nếp của trường để giúp việc theo 
dõi, giám sát thuận tiện hơn.

Phần mềm sử dụng địa chỉ tên miền: http://nenep.levantam.edu.vn/login

Tính mới.
Phần mềm được sáng tạo mới và phù hợp với mô hình quản lý nề nếp của 

Trường THCS Lê Văn Tám - Tuy Phong - Bình Thuận.
Phần mềm quản lý nề nếp được chạy trên nền online, nên việc sử dụng 

phần mềm là mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có internet.
Với các tính năng: quản lý danh sách lớp học, quản lý danh sách giáo viên 

chủ nhiệm, cập nhật nề nếp học sinh…trước đây phải dùng bằng hồ sơ giấy, 
nay đã được tích hợp sẵn trong phần mềm.

Sau khi cập nhật dữ liệu, phần mềm sẽ tự động gửi đến giáo viên chủ 
nhiệm từng lớp, cuối ngày phần mềm sẽ gửi kết quả điểm cho giáo viên chủ 
nhiệm các lớp, thông qua chức năng gửi tin nhắn bằng zalo, do đã lưu ID zalo 
các thầy cô vào phần mềm.

Phần mềm quản lý được danh sách các lớp (xác định tên lớp, học sinh của 
từng lớp, sĩ số đầu năm, số học sinh bỏ học trong năm, Họ tên GVCN), giáo 
viên chủ nhiệm qua từng năm học (Họ và tên, ngày sinh, Giới tính, số điện 
thoại... của giáo viên)...

Tính hiệu quả.
Qua thực tế thực hiện, phần mềm hoạt động hiệu quả, giúp tiết kiệm thời 

gian trong công tác quản lý học sinh cũng như giúp giáo viên chủ nhiệm nắm 
bắt được tình hình của lớp trong ngày.

Giúp tiết kiệm chi phí, ngân sách hoạt động của Nhà trường cho công tác 
mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý nề nếp học sinh.

Việc quản lý, tra cứu dữ liệu của lãnh đạo Nhà trường hoặc các giáo 
viên được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác do các dữ liệu đã 
được cập nhật.

Khả năng áp dụng.
Hiện tại phần mềm đang được áp dụng tại Trường THCS Lê Văn Tám. 
Phần mềm này có thể áp dụng ở tất cả các trường Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thông.

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trong những năm qua, quá trình tổ chức hoạt động dạy học và duy trì nề 

nếp tại Trường THCS Lê Văn Tám luôn có sự đóng góp của đội ngũ thầy giáo, 
cô giáo làm nhiệm vụ Giám thị.

Với Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định 
mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, thì 
trong danh mục khung vị trí việc làm không có chức danh “Giám thị”.

Trước khi xây dựng phần mềm quản lý nề nếp học sinh tại Trường, mỗi 
lớp học đều có lưu một quyển sổ (hay còn gọi là sổ trực), trong đó sẽ lưu lại 
tất cả tình hình học tập, chuyên cần...của lớp. Ban Quản Sinh sẽ nắm bắt 
thông tin của các lớp, ví dụ như: Điểm danh, tác phong, vệ sinh, một số tình 
hình khác, nếu có vi phạm sẽ phân loại, và ghi vào sổ trực hoặc bảng lớn. 
Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm cũng có thể nắm được tình hình thực hiện nội 
quy nhà trường của lớp mình đến mức độ nào thì phải kiểm tra sổ trực của lớp. 
Để xếp thi đua hàng tuần của các lớp, Ban Quản Sinh phải căn cứ vào tình 
hình học tập của lớp, các vi phạm (nếu có) dựa vào sổ trực…nhập điểm vào 
file Excel sau đó sử dụng hàm để xuất ra vị trí thứ hạng của lớp rồi mới báo 
cáo cho toàn trường. Với cách thực hiện trên gây tốn kém thời gian, hiệu quả 
công việc không cao…cho công tác quản lý nề nếp học sinh.

Vì vậy, Tổ Lý - Tin - CN đã sáng tạo ra “Phần mềm quản lý nề nếp học 
sinh online” phù hợp với việc quản lý nề nếp của trường để giúp việc theo 
dõi, giám sát thuận tiện hơn.

Phần mềm sử dụng địa chỉ tên miền: http://nenep.levantam.edu.vn/login

Tính mới.
Phần mềm được sáng tạo mới và phù hợp với mô hình quản lý nề nếp của 

Trường THCS Lê Văn Tám - Tuy Phong - Bình Thuận.
Phần mềm quản lý nề nếp được chạy trên nền online, nên việc sử dụng 

phần mềm là mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có internet.
Với các tính năng: quản lý danh sách lớp học, quản lý danh sách giáo viên 

chủ nhiệm, cập nhật nề nếp học sinh…trước đây phải dùng bằng hồ sơ giấy, 
nay đã được tích hợp sẵn trong phần mềm.

Sau khi cập nhật dữ liệu, phần mềm sẽ tự động gửi đến giáo viên chủ 
nhiệm từng lớp, cuối ngày phần mềm sẽ gửi kết quả điểm cho giáo viên chủ 
nhiệm các lớp, thông qua chức năng gửi tin nhắn bằng zalo, do đã lưu ID zalo 
các thầy cô vào phần mềm.

Phần mềm quản lý được danh sách các lớp (xác định tên lớp, học sinh của 
từng lớp, sĩ số đầu năm, số học sinh bỏ học trong năm, Họ tên GVCN), giáo 
viên chủ nhiệm qua từng năm học (Họ và tên, ngày sinh, Giới tính, số điện 
thoại... của giáo viên)...

Tính hiệu quả.
Qua thực tế thực hiện, phần mềm hoạt động hiệu quả, giúp tiết kiệm thời 

gian trong công tác quản lý học sinh cũng như giúp giáo viên chủ nhiệm nắm 
bắt được tình hình của lớp trong ngày.

Giúp tiết kiệm chi phí, ngân sách hoạt động của Nhà trường cho công tác 
mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý nề nếp học sinh.

Việc quản lý, tra cứu dữ liệu của lãnh đạo Nhà trường hoặc các giáo 
viên được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác do các dữ liệu đã 
được cập nhật.

Khả năng áp dụng.
Hiện tại phần mềm đang được áp dụng tại Trường THCS Lê Văn Tám. 
Phần mềm này có thể áp dụng ở tất cả các trường Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thông.

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
HÌNH THÀNH KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH

QUA MÔ HÌNH THƯ VIỆN TRUYỀN CẢM HỨNG

LÊ QUANG TRỌNG
Năm sinh: 1985

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường THPT Ngô Quyền,

Phú Quý, Bình Thuận

NGUYỄN HẢI THỌ
Năm sinh: 1982

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường THPT Ngô Quyền,

Phú Quý, Bình Thuận

PHAN THỊ MINH TRINH
Năm sinh: 1983

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ:  Trường THPT Ngô Quyền,

Phú Quý, Bình Thuận

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Trong năm học 2014 – 2015, tác giả đã thưc hiện lắp ráp xe đẩy dụng cụ 

thí nghiệm sử dụng trong nhà trường để phục vụ cho việc dạy và học Vật lý ở 
trường. Khi áp dụng đã phát huy được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, qua quá trình 
sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục như kết cấu xe, hệ thống 
di chuyển chưa phù hợp, kiểu dáng chưa đẹp…, nên phải tiến hành cải tiến, 
nâng cấp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ tình hình thực tế đó, tác giả quyết định thực hiện cải tiến “Xe đẩy 
dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS” để nâng cao hiệu quả 
giảng dạy môn Vật lý cũng như hỗ trợ đồng nghiệp ở các môn học khác được 
tốt hơn.

Các bộ phận chính của xe:
Kích thước của xe: cao hơn 1,0m, vừa tầm tay của nhiều người và chỉ 

rộng hơn 40cm, vừa với chiều ngang của các hộp đựng thí nghiệm trong 
trường học hiện nay.

Ngăn đặt dụng cụ thí nghiệm: Bao gồm 03 ngăn đặt dụng cụ chính có thể đặt 
vừa các loại hộp đựng dụng cụ thí nghiệm thường có và bộ phận đặt các dụng cụ 
phụ. Các ngăn này sẽ có mặt bao phủ vừa có tác dụng chống rơi ra ngoài vừa là 
mặt kệ để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Khi được đưa lên, 
nhờ hệ thống bản lề gập nên mặt kệ rất chắc chắn, chịu lực rất tốt, đủ khả năng 
chịu đựng các vật nặng của các bộ thí nghiệm. Khi được gập xuống, 02 nam 
châm nhỏ nằm 02 bên sẽ có tác dụng như một chiếc khóa giữ chặt tấm chắn 
không cho dụng cụ bị tuôn ra ngoài. Phía đầu bản lề có một nút chốt nhỏ, bấm 
vào 02 nút ở 02 chốt nhỏ đó sẽ giúp gập được mặt biểu diễn xuống.

Hệ thống chuyển động: Gồm 02 bánh xe có thể quay 3600 quanh trục 
dùng để điều hướng chuyển động và 02 bộ bánh xe gồm 6 bánh dùng cho việc 
di chuyển lên cầu thang. Khi lên cầu thang, hệ thống bánh xe sau sẽ lần lượt 
quay tròn, giúp giáo viên kéo xe lên cầu thang dễ dàng. Quá trình cũng diễn 
ra tương tự đối với việc di chuyển xe xuống cầu thang. Ngoài ra, xe còn có bộ 
phận gồm 02 phuột nhúng giúp giảm sốc khi xuống cầu thang.

Hệ thống tay kéo: Được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa chiếc vali 
và kệ trưng bày nước giải khát. Có thể di chuyển xe bằng cách đẩy về phía 
trước, khi đó hệ thống 02 bánh xe trước có khả năng quay 3600 giúp ta dễ 
dàng quay sang phải, sáng trái. Cũng có thể di chuyển xe bằng cách kéo 
ngược về phía sau giống như kéo một chiếc vali.

Hệ thống hỗ trợ học sinh quan sát các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: 
Bao gồm các thanh đỡ, phần trục xoay và phần đỡ điện thoại. Các trục có thể 
quay 3600 và có thể gập xuống khi không sử dụng. Trong quá trình dạy học, 
đặc biệt là môn Vật lý và môn Hóa học thường có các thí nghiệm, một số thí 
nghiệm sẽ do giáo viên để học sinh quan sát và tự rút ra kết luận cần thiết. Tuy 

nhiên, do góc nhìn không thuận lợi và có lúc có nhiều chi tiết nhỏ nên nhiều 
học sinh không quan sát được. Do đó, giáo viên có thể dùng điện thoại kết nối 
trực tiếp với màn hình Tivi để giúp học sinh quan sát thí nghiệm rõ ràng và 
hiệu quả hơn. Có thể nâng lên hoặc hạ xuống các góc quay nên sẽ giúp giáo 
viên sẽ có những góc quay thuận lợi, qua đó, giúp học sinh quan sát tốt hơn 
các thí nghiệm mà giáo viên đang thực hiện. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần nới 
lỏng đinh ốc là có thể xếp gọn dọc theo   thân của xe rất gọn gàng, không bị 
vướng khi di chuyển.

Một số bộ phận phụ:
Nhằm tăng khả năng khối lượng mà xe có thể vận chuyển được, đồng 

thời cũng có thể giảm bớt khi không cần thiết nên các bộ phận phụ được thiết 
kế rời, có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Các bộ phận phụ này có thể chứa 
nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mà giáo viên 
môn đó cần.

Tính mới.
Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS là sự vận dụng 

linh hoạt các loại xe đẩy hàng vào tình hình thực tế trong trường học: có thể 
trở thành một xe thí nghiệm di động, vừa có thể vận chuyển được các thiết bị 
dạy lên xuống các cầu thang ở trường học mà vẫn đảm bảo cho các dụng cụ 
trong xe không bị va chạm, xáo trộn.

Thiết kế của xe phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên. Sử dụng 
loại bản lề gập giúp cho đảm bảo dụng cụ không bị rơi ra ngoài khi vận 
chuyển mà còn có tác dụng như một kệ để giáo viên biểu diễn các thí nghiệm. 
Cùng với việc kết hợp với dụng cụ đặt điện thoại để kết nối tivi máy chiếu trở 
thành một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện các thực nghiệm cho 
học sinh quan sát của giáo viên.

Tính hiệu quả.
Xe rất dễ lắp ráp và có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của 

giáo viên. Đồng thời, mỗi trường THCS đều có thể thực hiện lắp rắp xe này 
phục vụ riêng cho đơn vị mình và có thể có thiết kế xe theo những hình dạng 
khác nhau dựa vào kết cấu đã được thực hiện trong sáng kiến này.

Do khung xe làm bằng thép mạ kẽm nên rất chắc chắn, chống rỉ sét, có 
tuổi thọ cao, di chuyển dễ dàng và an toàn cho người sử dụng. Xe có khả năng 

chịu được các va đập mạnh hoặc vận chuyển dụng cụ với khối lượng lớn, tổng 
trọng lượng có thể chịu đựng là hơn 50kg. Khối lượng của xe nặng 12kg nên 
các giáo viên nữ vẫn có thể sử dụng được.

Xe sử dụng rất an toàn, có khả năng tùy biến cao về thiết kế và kết cấu 
của xe sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Xe được sử dụng để di chuyển dụng cụ của nhiều bộ môn đặc biệt là 02 
môn Vật Lý và Hóa học. 

Đồ dùng dạy học chuẩn bị trên xe có thể dùng vào nhiều tiết dạy khác 
nhau. Khi thực hiện xong, giáo viên có thể để nguyên các dụng cụ và đẩy qua 
lớp khác, giảm thiểu thời gian phải chuẩn bị dụng cụ cho các tiết học sau. Nhờ 
vậy, giảm được khá nhiều khối lượng công việc mà giáo viên phải chuẩn bị 
trước khi lên lớp.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp đã được áp dụng tại trường THCS Tân Thuận trong hai năm 

học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 đã thu được những kết quả tích cực. Ngoài 
ra, giải pháp còn có khả năng áp dụng trong tất cả các trường THCS trong 
huyện. Trong năm học 2019 – 2020 sáng kiến đã được áp dụng ở Trường 
THCS Mương Mán của huyện Hàm Thuận Nam và đã được đánh giá rất tốt.

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Rừng là một hệ sinh thái có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và cuộc 

sống con người, là nơi ở của động - thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý 
hiếm. Rừng với tán lá vĩ đại là nơi điều hoà khí hậu, như một lá phổi xanh của 
Trái Đất, ngôi nhà chung của nhân loại, cùng với đó, là nhân tố quan trọng 
giúp bảo vệ và ngăn chặn gió bão, giúp chống xói mòn rửa trôi đất… Vượt lên 

trên tất cả, tác dụng to lớn nhất của rừng từ muôn đời nay chính là cung cấp 
khí Oxy đảm bảo sự sống cho con người.

Hiện nay, việc sử dụng mô hình trong dạy học cũng không còn xa lạ gì 
với chúng ta. Đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đang 
nhấn mạnh về giáo dục STEM (viết tắt của các từ Science - khoa học, Tech-
nology - công nghệ, Engineering - kỹ thuật và Maths - toán học) thì việc đưa 
mô hình STEM vào dạy học là điều không thể thiếu để kết nối tri thức học 
đường với thế giới thực, giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao hứng thú, 
hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Để nâng cao tính giáo dục và 
tuyên truyền về vai trò của rừng, đặc biệt là vai trò giữ đất, giữ nước, chống 
xói mòn, hạn hán, lũ lụt không thể thông qua những lý thuyết khô khan, 
những hình ảnh đơn điệu mà phải cần một “cái gì đó” cụ thể hơn, gần gũi và 
thuyết phục hơn. Và “Mô hình vai trò của rừng” là trả lời cho câu hỏi trên. 

Theo từ điển, mô hình là vật cùng hình dạng nhưng được làm thu nhỏ lại 
nhiều lần, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để tiện trình bày, 
nghiên cứu. Mô hình vai trò của rừng là một mô hình động, mô phỏng lại quá 
trình lắng và trôi đi của nước khi mưa xuống trên hai phần đất có rừng và đất 
đồi trọc khác nhau để so sánh. Mô hình vai trò của rừng gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: mô hình đất rừng và đất đồi trọc. Đây là hai mô hình 
chính để thấy được rừng và đồi trọc khác nhau ở điểm nào. Mô hình rừng 
được làm từ miếng xốp cắm hoa, trên đó cắm những hoa giả dày để mô phỏng 
rừng kết hợp với một lớp bông gòn mỏng ví như lớp lá khô, thảm mục và hệ 
rễ giữ nước. Mô hình đồi trọc cũng làm từ miếng xốp cắm hoa nhưng trên đó 
chỉ cắm hoa giả lưa thưa để mô phỏng đồi trọc.

Phần thứ hai: mô hình tạo mưa. Phần này tạo nên tính “động” của mô 
hình. Nó gồm hộp đựng nước được tận dụng từ hộp kẹo, mô tơ bơm nước lấy 
từ bơm Oxy cho bể cá và hệ thống dây dẫn được tận dụng từ các ống truyền 
nước ở cơ sở y tế.

Phần thứ ba: hệ thống thu nước. Hệ thống này gồm hai hộp nhựa được 
chia vạch thể tích ml đặt dưới mô hình rừng và đồi trọc để thu lượng nước 

lắng xuống, hai ngăn thu nước cũng được chia vạch thể tích ml thiết kế ngay 
trong khung chính của mô hình.

Phần thứ tư: là phần khung, được xem như “bộ xương” của mô hình. 
Phần này được làm bằng những tấm mica ghép lại, chia thành hai bên riêng 
biệt chứa “rừng” và “đồi trọc” và hai ngăn chứa nước lắng xuống.

Tính mới.
Thứ nhất, mô hình được làm từ những vật liệu đơn giản, dễ kiếm, dễ làm, 

tận dụng được các đồ dùng bỏ đi, việc áp dụng mô hình cực kì đơn giản nên 
có thể nhân rộng dễ dàng.

Thứ hai, mô hình trực quan mang tính chất “động” từ những hạt mưa và 
quá trình thấm của nước tạo nên sự sôi nổi hứng thú của các em học sinh, kích 
thích sự quan sát, sáng tạo và học tập.

Thứ ba, mô hình sinh động, dễ quan sát và rút ra nội dung cần hướng đến. 
Quan sát sẽ định tính được lượng nước lắng xuống - trôi đi của rừng - đồi trọc 
khác nhau như thế nào từ đó học sinh sẽ rút ra được vai trò của rừng trong việc 
giữ đất, giữ nước, chống hạn hán, chống xói mòn, chống lũ lụt.

Thứ tư, thoát ly khỏi những lý thuyết khô khan và hình ảnh đơn điệu, mô 
hình đã làm tốt “công việc” của mình khi làm cho nội dung bài học được rút 
ra một cách nhẹ nhàng, đơn giản, hiệu quả và còn góp phần nâng cao tính giáo 
dục và tuyên truyền với học sinh về vai trò của rừng và ý thức bảo vệ rừng.. 

Tính hiệu quả.
Sau khi được áp dụng trong các tiết dạy cụ thể, mô hình đã đem đến hiệu 

quả rất cao, trực quan, sinh động, dễ quan sát, giúp người xem định lượng và 
định tính rõ ràng sự khác biệt giữa rừng và đồi trọc, từ đó rút ra được vai trò 
của rừng. Hiệu quả đó được thể hiện thông qua kết quả phiếu học tập của học 
sinh sau khi quan sát mô hình, thảo luận để hoàn thành. Mô hình giúp học sinh 
dễ dàng quan sát và rút ra được vai trò của rừng, đặc biệt là vai trò giữ nước, 
giữ đất, chống xói mòn, chống lũ lụt, chống hạn hán.

Ngoài ra, để có cái nhìn rộng hơn đánh giá hiệu quả của mô hình, trong 
quá trình áp dụng mô hình tại các trường, ngoài thầy cô trực tiếp đứng lớp còn 
có các thầy cô khác tham gia dự giờ góp ý cho mô hình. Mỗi thầy cô sẽ dự 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
MÔ HÌNH VAI TRÒ CỦA RỪNG

NGÔ QUANG ĐỨC
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hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.

giờ, trực tiếp sử dụng mô hình và đánh giá mô hình qua phiếu đánh giá.
Khả năng áp dụng.
Mô hình vai trò của rừng được áp dụng trong dạy môn Sinh học lớp 6 – 

bài: Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người, môn Sinh 
học lớp 9 với các bài: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Khôi phục môi 
trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã; Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Quá 
trình áp dụng đều thực hiện chung với tiến trình lên lớp là lồng ghép vào một 
phần của hoạt động trong tiết học tại Trường THCS Lê Thánh Tông – huyện 
Đức Linh – tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, mô hình còn được áp dụng thành công, đạt hiệu quả cao tại các 
trường khác trên địa bàn huyện Đức Linh là trường THCS Lương Thế Vinh, 
trường THCS Nguyễn Thượng Hiền và trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Rừng là một hệ sinh thái có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và cuộc 

sống con người, là nơi ở của động - thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý 
hiếm. Rừng với tán lá vĩ đại là nơi điều hoà khí hậu, như một lá phổi xanh của 
Trái Đất, ngôi nhà chung của nhân loại, cùng với đó, là nhân tố quan trọng 
giúp bảo vệ và ngăn chặn gió bão, giúp chống xói mòn rửa trôi đất… Vượt lên 

trên tất cả, tác dụng to lớn nhất của rừng từ muôn đời nay chính là cung cấp 
khí Oxy đảm bảo sự sống cho con người.

Hiện nay, việc sử dụng mô hình trong dạy học cũng không còn xa lạ gì 
với chúng ta. Đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đang 
nhấn mạnh về giáo dục STEM (viết tắt của các từ Science - khoa học, Tech-
nology - công nghệ, Engineering - kỹ thuật và Maths - toán học) thì việc đưa 
mô hình STEM vào dạy học là điều không thể thiếu để kết nối tri thức học 
đường với thế giới thực, giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao hứng thú, 
hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Để nâng cao tính giáo dục và 
tuyên truyền về vai trò của rừng, đặc biệt là vai trò giữ đất, giữ nước, chống 
xói mòn, hạn hán, lũ lụt không thể thông qua những lý thuyết khô khan, 
những hình ảnh đơn điệu mà phải cần một “cái gì đó” cụ thể hơn, gần gũi và 
thuyết phục hơn. Và “Mô hình vai trò của rừng” là trả lời cho câu hỏi trên. 

Theo từ điển, mô hình là vật cùng hình dạng nhưng được làm thu nhỏ lại 
nhiều lần, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để tiện trình bày, 
nghiên cứu. Mô hình vai trò của rừng là một mô hình động, mô phỏng lại quá 
trình lắng và trôi đi của nước khi mưa xuống trên hai phần đất có rừng và đất 
đồi trọc khác nhau để so sánh. Mô hình vai trò của rừng gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: mô hình đất rừng và đất đồi trọc. Đây là hai mô hình 
chính để thấy được rừng và đồi trọc khác nhau ở điểm nào. Mô hình rừng 
được làm từ miếng xốp cắm hoa, trên đó cắm những hoa giả dày để mô phỏng 
rừng kết hợp với một lớp bông gòn mỏng ví như lớp lá khô, thảm mục và hệ 
rễ giữ nước. Mô hình đồi trọc cũng làm từ miếng xốp cắm hoa nhưng trên đó 
chỉ cắm hoa giả lưa thưa để mô phỏng đồi trọc.

Phần thứ hai: mô hình tạo mưa. Phần này tạo nên tính “động” của mô 
hình. Nó gồm hộp đựng nước được tận dụng từ hộp kẹo, mô tơ bơm nước lấy 
từ bơm Oxy cho bể cá và hệ thống dây dẫn được tận dụng từ các ống truyền 
nước ở cơ sở y tế.

Phần thứ ba: hệ thống thu nước. Hệ thống này gồm hai hộp nhựa được 
chia vạch thể tích ml đặt dưới mô hình rừng và đồi trọc để thu lượng nước 

lắng xuống, hai ngăn thu nước cũng được chia vạch thể tích ml thiết kế ngay 
trong khung chính của mô hình.

Phần thứ tư: là phần khung, được xem như “bộ xương” của mô hình. 
Phần này được làm bằng những tấm mica ghép lại, chia thành hai bên riêng 
biệt chứa “rừng” và “đồi trọc” và hai ngăn chứa nước lắng xuống.

Tính mới.
Thứ nhất, mô hình được làm từ những vật liệu đơn giản, dễ kiếm, dễ làm, 

tận dụng được các đồ dùng bỏ đi, việc áp dụng mô hình cực kì đơn giản nên 
có thể nhân rộng dễ dàng.

Thứ hai, mô hình trực quan mang tính chất “động” từ những hạt mưa và 
quá trình thấm của nước tạo nên sự sôi nổi hứng thú của các em học sinh, kích 
thích sự quan sát, sáng tạo và học tập.

Thứ ba, mô hình sinh động, dễ quan sát và rút ra nội dung cần hướng đến. 
Quan sát sẽ định tính được lượng nước lắng xuống - trôi đi của rừng - đồi trọc 
khác nhau như thế nào từ đó học sinh sẽ rút ra được vai trò của rừng trong việc 
giữ đất, giữ nước, chống hạn hán, chống xói mòn, chống lũ lụt.

Thứ tư, thoát ly khỏi những lý thuyết khô khan và hình ảnh đơn điệu, mô 
hình đã làm tốt “công việc” của mình khi làm cho nội dung bài học được rút 
ra một cách nhẹ nhàng, đơn giản, hiệu quả và còn góp phần nâng cao tính giáo 
dục và tuyên truyền với học sinh về vai trò của rừng và ý thức bảo vệ rừng.. 

Tính hiệu quả.
Sau khi được áp dụng trong các tiết dạy cụ thể, mô hình đã đem đến hiệu 

quả rất cao, trực quan, sinh động, dễ quan sát, giúp người xem định lượng và 
định tính rõ ràng sự khác biệt giữa rừng và đồi trọc, từ đó rút ra được vai trò 
của rừng. Hiệu quả đó được thể hiện thông qua kết quả phiếu học tập của học 
sinh sau khi quan sát mô hình, thảo luận để hoàn thành. Mô hình giúp học sinh 
dễ dàng quan sát và rút ra được vai trò của rừng, đặc biệt là vai trò giữ nước, 
giữ đất, chống xói mòn, chống lũ lụt, chống hạn hán.

Ngoài ra, để có cái nhìn rộng hơn đánh giá hiệu quả của mô hình, trong 
quá trình áp dụng mô hình tại các trường, ngoài thầy cô trực tiếp đứng lớp còn 
có các thầy cô khác tham gia dự giờ góp ý cho mô hình. Mỗi thầy cô sẽ dự 

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.

giờ, trực tiếp sử dụng mô hình và đánh giá mô hình qua phiếu đánh giá.
Khả năng áp dụng.
Mô hình vai trò của rừng được áp dụng trong dạy môn Sinh học lớp 6 – 

bài: Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người, môn Sinh 
học lớp 9 với các bài: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Khôi phục môi 
trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã; Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Quá 
trình áp dụng đều thực hiện chung với tiến trình lên lớp là lồng ghép vào một 
phần của hoạt động trong tiết học tại Trường THCS Lê Thánh Tông – huyện 
Đức Linh – tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, mô hình còn được áp dụng thành công, đạt hiệu quả cao tại các 
trường khác trên địa bàn huyện Đức Linh là trường THCS Lương Thế Vinh, 
trường THCS Nguyễn Thượng Hiền và trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Rừng là một hệ sinh thái có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và cuộc 

sống con người, là nơi ở của động - thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý 
hiếm. Rừng với tán lá vĩ đại là nơi điều hoà khí hậu, như một lá phổi xanh của 
Trái Đất, ngôi nhà chung của nhân loại, cùng với đó, là nhân tố quan trọng 
giúp bảo vệ và ngăn chặn gió bão, giúp chống xói mòn rửa trôi đất… Vượt lên 

trên tất cả, tác dụng to lớn nhất của rừng từ muôn đời nay chính là cung cấp 
khí Oxy đảm bảo sự sống cho con người.

Hiện nay, việc sử dụng mô hình trong dạy học cũng không còn xa lạ gì 
với chúng ta. Đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đang 
nhấn mạnh về giáo dục STEM (viết tắt của các từ Science - khoa học, Tech-
nology - công nghệ, Engineering - kỹ thuật và Maths - toán học) thì việc đưa 
mô hình STEM vào dạy học là điều không thể thiếu để kết nối tri thức học 
đường với thế giới thực, giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao hứng thú, 
hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Để nâng cao tính giáo dục và 
tuyên truyền về vai trò của rừng, đặc biệt là vai trò giữ đất, giữ nước, chống 
xói mòn, hạn hán, lũ lụt không thể thông qua những lý thuyết khô khan, 
những hình ảnh đơn điệu mà phải cần một “cái gì đó” cụ thể hơn, gần gũi và 
thuyết phục hơn. Và “Mô hình vai trò của rừng” là trả lời cho câu hỏi trên. 

Theo từ điển, mô hình là vật cùng hình dạng nhưng được làm thu nhỏ lại 
nhiều lần, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để tiện trình bày, 
nghiên cứu. Mô hình vai trò của rừng là một mô hình động, mô phỏng lại quá 
trình lắng và trôi đi của nước khi mưa xuống trên hai phần đất có rừng và đất 
đồi trọc khác nhau để so sánh. Mô hình vai trò của rừng gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: mô hình đất rừng và đất đồi trọc. Đây là hai mô hình 
chính để thấy được rừng và đồi trọc khác nhau ở điểm nào. Mô hình rừng 
được làm từ miếng xốp cắm hoa, trên đó cắm những hoa giả dày để mô phỏng 
rừng kết hợp với một lớp bông gòn mỏng ví như lớp lá khô, thảm mục và hệ 
rễ giữ nước. Mô hình đồi trọc cũng làm từ miếng xốp cắm hoa nhưng trên đó 
chỉ cắm hoa giả lưa thưa để mô phỏng đồi trọc.

Phần thứ hai: mô hình tạo mưa. Phần này tạo nên tính “động” của mô 
hình. Nó gồm hộp đựng nước được tận dụng từ hộp kẹo, mô tơ bơm nước lấy 
từ bơm Oxy cho bể cá và hệ thống dây dẫn được tận dụng từ các ống truyền 
nước ở cơ sở y tế.

Phần thứ ba: hệ thống thu nước. Hệ thống này gồm hai hộp nhựa được 
chia vạch thể tích ml đặt dưới mô hình rừng và đồi trọc để thu lượng nước 

lắng xuống, hai ngăn thu nước cũng được chia vạch thể tích ml thiết kế ngay 
trong khung chính của mô hình.

Phần thứ tư: là phần khung, được xem như “bộ xương” của mô hình. 
Phần này được làm bằng những tấm mica ghép lại, chia thành hai bên riêng 
biệt chứa “rừng” và “đồi trọc” và hai ngăn chứa nước lắng xuống.

Tính mới.
Thứ nhất, mô hình được làm từ những vật liệu đơn giản, dễ kiếm, dễ làm, 

tận dụng được các đồ dùng bỏ đi, việc áp dụng mô hình cực kì đơn giản nên 
có thể nhân rộng dễ dàng.

Thứ hai, mô hình trực quan mang tính chất “động” từ những hạt mưa và 
quá trình thấm của nước tạo nên sự sôi nổi hứng thú của các em học sinh, kích 
thích sự quan sát, sáng tạo và học tập.

Thứ ba, mô hình sinh động, dễ quan sát và rút ra nội dung cần hướng đến. 
Quan sát sẽ định tính được lượng nước lắng xuống - trôi đi của rừng - đồi trọc 
khác nhau như thế nào từ đó học sinh sẽ rút ra được vai trò của rừng trong việc 
giữ đất, giữ nước, chống hạn hán, chống xói mòn, chống lũ lụt.

Thứ tư, thoát ly khỏi những lý thuyết khô khan và hình ảnh đơn điệu, mô 
hình đã làm tốt “công việc” của mình khi làm cho nội dung bài học được rút 
ra một cách nhẹ nhàng, đơn giản, hiệu quả và còn góp phần nâng cao tính giáo 
dục và tuyên truyền với học sinh về vai trò của rừng và ý thức bảo vệ rừng.. 

Tính hiệu quả.
Sau khi được áp dụng trong các tiết dạy cụ thể, mô hình đã đem đến hiệu 

quả rất cao, trực quan, sinh động, dễ quan sát, giúp người xem định lượng và 
định tính rõ ràng sự khác biệt giữa rừng và đồi trọc, từ đó rút ra được vai trò 
của rừng. Hiệu quả đó được thể hiện thông qua kết quả phiếu học tập của học 
sinh sau khi quan sát mô hình, thảo luận để hoàn thành. Mô hình giúp học sinh 
dễ dàng quan sát và rút ra được vai trò của rừng, đặc biệt là vai trò giữ nước, 
giữ đất, chống xói mòn, chống lũ lụt, chống hạn hán.

Ngoài ra, để có cái nhìn rộng hơn đánh giá hiệu quả của mô hình, trong 
quá trình áp dụng mô hình tại các trường, ngoài thầy cô trực tiếp đứng lớp còn 
có các thầy cô khác tham gia dự giờ góp ý cho mô hình. Mỗi thầy cô sẽ dự 

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.

giờ, trực tiếp sử dụng mô hình và đánh giá mô hình qua phiếu đánh giá.
Khả năng áp dụng.
Mô hình vai trò của rừng được áp dụng trong dạy môn Sinh học lớp 6 – 

bài: Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người, môn Sinh 
học lớp 9 với các bài: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Khôi phục môi 
trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã; Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Quá 
trình áp dụng đều thực hiện chung với tiến trình lên lớp là lồng ghép vào một 
phần của hoạt động trong tiết học tại Trường THCS Lê Thánh Tông – huyện 
Đức Linh – tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, mô hình còn được áp dụng thành công, đạt hiệu quả cao tại các 
trường khác trên địa bàn huyện Đức Linh là trường THCS Lương Thế Vinh, 
trường THCS Nguyễn Thượng Hiền và trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Rừng là một hệ sinh thái có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và cuộc 

sống con người, là nơi ở của động - thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý 
hiếm. Rừng với tán lá vĩ đại là nơi điều hoà khí hậu, như một lá phổi xanh của 
Trái Đất, ngôi nhà chung của nhân loại, cùng với đó, là nhân tố quan trọng 
giúp bảo vệ và ngăn chặn gió bão, giúp chống xói mòn rửa trôi đất… Vượt lên 

trên tất cả, tác dụng to lớn nhất của rừng từ muôn đời nay chính là cung cấp 
khí Oxy đảm bảo sự sống cho con người.

Hiện nay, việc sử dụng mô hình trong dạy học cũng không còn xa lạ gì 
với chúng ta. Đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đang 
nhấn mạnh về giáo dục STEM (viết tắt của các từ Science - khoa học, Tech-
nology - công nghệ, Engineering - kỹ thuật và Maths - toán học) thì việc đưa 
mô hình STEM vào dạy học là điều không thể thiếu để kết nối tri thức học 
đường với thế giới thực, giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao hứng thú, 
hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Để nâng cao tính giáo dục và 
tuyên truyền về vai trò của rừng, đặc biệt là vai trò giữ đất, giữ nước, chống 
xói mòn, hạn hán, lũ lụt không thể thông qua những lý thuyết khô khan, 
những hình ảnh đơn điệu mà phải cần một “cái gì đó” cụ thể hơn, gần gũi và 
thuyết phục hơn. Và “Mô hình vai trò của rừng” là trả lời cho câu hỏi trên. 

Theo từ điển, mô hình là vật cùng hình dạng nhưng được làm thu nhỏ lại 
nhiều lần, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật khác để tiện trình bày, 
nghiên cứu. Mô hình vai trò của rừng là một mô hình động, mô phỏng lại quá 
trình lắng và trôi đi của nước khi mưa xuống trên hai phần đất có rừng và đất 
đồi trọc khác nhau để so sánh. Mô hình vai trò của rừng gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: mô hình đất rừng và đất đồi trọc. Đây là hai mô hình 
chính để thấy được rừng và đồi trọc khác nhau ở điểm nào. Mô hình rừng 
được làm từ miếng xốp cắm hoa, trên đó cắm những hoa giả dày để mô phỏng 
rừng kết hợp với một lớp bông gòn mỏng ví như lớp lá khô, thảm mục và hệ 
rễ giữ nước. Mô hình đồi trọc cũng làm từ miếng xốp cắm hoa nhưng trên đó 
chỉ cắm hoa giả lưa thưa để mô phỏng đồi trọc.

Phần thứ hai: mô hình tạo mưa. Phần này tạo nên tính “động” của mô 
hình. Nó gồm hộp đựng nước được tận dụng từ hộp kẹo, mô tơ bơm nước lấy 
từ bơm Oxy cho bể cá và hệ thống dây dẫn được tận dụng từ các ống truyền 
nước ở cơ sở y tế.

Phần thứ ba: hệ thống thu nước. Hệ thống này gồm hai hộp nhựa được 
chia vạch thể tích ml đặt dưới mô hình rừng và đồi trọc để thu lượng nước 

lắng xuống, hai ngăn thu nước cũng được chia vạch thể tích ml thiết kế ngay 
trong khung chính của mô hình.

Phần thứ tư: là phần khung, được xem như “bộ xương” của mô hình. 
Phần này được làm bằng những tấm mica ghép lại, chia thành hai bên riêng 
biệt chứa “rừng” và “đồi trọc” và hai ngăn chứa nước lắng xuống.

Tính mới.
Thứ nhất, mô hình được làm từ những vật liệu đơn giản, dễ kiếm, dễ làm, 

tận dụng được các đồ dùng bỏ đi, việc áp dụng mô hình cực kì đơn giản nên 
có thể nhân rộng dễ dàng.

Thứ hai, mô hình trực quan mang tính chất “động” từ những hạt mưa và 
quá trình thấm của nước tạo nên sự sôi nổi hứng thú của các em học sinh, kích 
thích sự quan sát, sáng tạo và học tập.

Thứ ba, mô hình sinh động, dễ quan sát và rút ra nội dung cần hướng đến. 
Quan sát sẽ định tính được lượng nước lắng xuống - trôi đi của rừng - đồi trọc 
khác nhau như thế nào từ đó học sinh sẽ rút ra được vai trò của rừng trong việc 
giữ đất, giữ nước, chống hạn hán, chống xói mòn, chống lũ lụt.

Thứ tư, thoát ly khỏi những lý thuyết khô khan và hình ảnh đơn điệu, mô 
hình đã làm tốt “công việc” của mình khi làm cho nội dung bài học được rút 
ra một cách nhẹ nhàng, đơn giản, hiệu quả và còn góp phần nâng cao tính giáo 
dục và tuyên truyền với học sinh về vai trò của rừng và ý thức bảo vệ rừng.. 

Tính hiệu quả.
Sau khi được áp dụng trong các tiết dạy cụ thể, mô hình đã đem đến hiệu 

quả rất cao, trực quan, sinh động, dễ quan sát, giúp người xem định lượng và 
định tính rõ ràng sự khác biệt giữa rừng và đồi trọc, từ đó rút ra được vai trò 
của rừng. Hiệu quả đó được thể hiện thông qua kết quả phiếu học tập của học 
sinh sau khi quan sát mô hình, thảo luận để hoàn thành. Mô hình giúp học sinh 
dễ dàng quan sát và rút ra được vai trò của rừng, đặc biệt là vai trò giữ nước, 
giữ đất, chống xói mòn, chống lũ lụt, chống hạn hán.

Ngoài ra, để có cái nhìn rộng hơn đánh giá hiệu quả của mô hình, trong 
quá trình áp dụng mô hình tại các trường, ngoài thầy cô trực tiếp đứng lớp còn 
có các thầy cô khác tham gia dự giờ góp ý cho mô hình. Mỗi thầy cô sẽ dự 

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.

giờ, trực tiếp sử dụng mô hình và đánh giá mô hình qua phiếu đánh giá.
Khả năng áp dụng.
Mô hình vai trò của rừng được áp dụng trong dạy môn Sinh học lớp 6 – 

bài: Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người, môn Sinh 
học lớp 9 với các bài: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Khôi phục môi 
trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã; Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Quá 
trình áp dụng đều thực hiện chung với tiến trình lên lớp là lồng ghép vào một 
phần của hoạt động trong tiết học tại Trường THCS Lê Thánh Tông – huyện 
Đức Linh – tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, mô hình còn được áp dụng thành công, đạt hiệu quả cao tại các 
trường khác trên địa bàn huyện Đức Linh là trường THCS Lương Thế Vinh, 
trường THCS Nguyễn Thượng Hiền và trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.



Mặt khác, việc giáo dục cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng hiểu rõ về Luật 
giao thông, xây dựng thói quen có ý thức tốt trong chấp hành Luật giao thông 
là trang bị hết sức cần thiết cho các em học sinh ngay từ khi còn nhỏ, nhất là 
ở lứa tuổi tiểu học. Chính vì thế, công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông, 
xây dựng cổng trường văn minh, an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm, cần thiết mà Nhà trường phải đầu tư thực hiện cho bằng được.

Xuất phát từ những trăn trở trên, Nhà trường đã đưa ra ý tưởng xây dựng 
“Mô hình cổng trường an toàn, văn minh giờ tan học”, đến nay gần 01 
năm, mô hình này đạt kết quả ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Mô hình được 
tiến hành thực nghiệm qua 2 phương án:

Phương án 1: Phụ huynh đỗ xe trên hành lang Nhà trường, dọc đường Lý 
Thường Kiệt - Lê Lai có sự hướng dẫn của Ban An toàn giao thông trong 
trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ bảo vệ dân phố, các đồng chí công 
an thị trấn…

Từ ngày 08/09/2020 (đầu năm học 2020), Trường triển khai bố trí lệch 
giờ ra về đối với học sinh toàn trường như sau: 

- Khối 1 ra về vào lúc 16 giờ 30 phút
- Khối 2 ra về vào lúc 16 giờ 35 phút
- Khối 3 ra về vào lúc 16 giờ 40 phút
- Khối 4 ra về vào lúc 16 giờ 45 phút
- Khối 5 ra về vào lúc 16 giờ 50 phút
Bên cạnh đó, Trường phát thanh loa hướng dẫn phụ huynh đỗ xe khu vực 

hành lang, vỉa hè trên tuyến đường Lý Thường Kiệt. Làm được 02 ngày thì 
phương án trên không đem lại hiệu quả, việc ùn tắc giao thông trước cổng 
trường vẫn không thuyên giảm, chỉ giải quyết với mức độ khoảng 10%.

Phương án 2: Kẻ vạch đỗ xe trong sân trường trước các dãy phòng học 
khu B - C - D: phụ huynh vào trong trường đỗ xe trên vạch kẻ sẵn có sự hướng 
dẫn của Ban An toàn giao thông trong trường học, Ban đại diện cha mẹ học 
sinh và tổ bảo vệ dân phố, các đồng chí công an thị trấn Phan Rí Cửa.

Từ việc đánh giá những khó khăn, hạn chế, những ý kiến đóng góp của 
cha mẹ học sinh, Trường quyết định họp và lựa chọn phương án 2. Phương án 

này Trường huy động tất cả các nguồn nhân lực vào cuộc với cách điều chỉnh 
thực hiện vào ngày 14/09/2020 như sau:

- Tiến hành vẽ từng vạch ở sân trường bằng sơn Bạch Tuyết 08 làn cụ thể: 
Khu C có 5 làn đỗ xe (dành cho phụ huynh có con em học ở khu B và khu C), 
khu D có 3 làn đỗ xe (danh cho phụ huynh có con em học ở khu D); Quy định 
khu vực học sinh xếp hàng mục đích là đối diện với các làn đỗ xe để cả phụ 
huynh và học sinh dễ tìm nhau, mỗi làn đường cách nhau 02 mét đảm bảo vừa 
khoảng cách chiều dài của xe mô tô.

- Để tránh gây ra tình trạng quá tải khu vực đỗ xe, Nhà trường bố trí giờ 
ra về của học sinh lệch giờ các khối như phương án 1.

- Sử dụng sổ liên lạc điện tử (VNEDU) nhắn tin tuyên truyền cho phụ 
huynh, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh.

- Bố trí giáo viên bộ môn, giáo viên dự khuyết, các đồng chí Đoàn viên 
hướng dẫn phụ huynh khi vào sân trường đỗ xe đúng theo vạch kẻ sẵn.

- Liên đội thường xuyên phát thanh tuyên truyền về mô hình trên vào buổi 
sáng và chiều các ngày trong tuần để hướng dẫn cho phụ huynh. Thành lập 
Đội tuyên truyền an toàn giao thông để hướng dẫn và nhắc nhở phụ huynh khi 
vào sân trường đỗ xe đúng phần kẻ vạch quy định trước phòng học của con 
em mình.

Tính mới.
Việc ùn tắc giao thông, tình trạng đậu đỗ, lộn xộn, chen lấn, sau giờ tan 

học trước cổng trường không còn xảy ra. Thay vào đó là tất cả phụ huynh đều 
cho xe chạy sân trường đỗ và đỗ xe đúng theo làn đường, khu vực theo quy 
định.

Sử dụng trang mạng, sổ điện tử để tuyên truyền phụ huynh và học sinh áp 
dụng mô hình đảm bảo an toàn giao thông tại trường.

Tạo mỹ quan của sân trường thật trật tự, ngăn nắp, an toàn, văn minh lịch 
sự sau giờ tan học.

Tính hiệu quả.
Mô hình không tốn nhiều chi phí (chỉ sử dụng sơn và cọ để vẽ các làn đường) 

đã giải quyết một bài toán khó khăn về an toàn giao thông sau giờ tan học.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2 toạ lạc trên đường Lý Thường Kiệt giao 

với đường Lê Lai, nằm trên trục lộ chính tuyến đường Chí Công - Hòa Minh 
- Phan Rí Cửa, gần Chợ đầu mối lớn nhất thị trấn Phan Rí Cửa. Những lúc tan 
trường có gần cả nghìn học sinh và phụ huynh có con em học tại trường tham 
gia giao thông, cùng với lưu lượng người qua lại hằng ngày trên đường…thì 
việc tắc nghẽn, ùn tắc giao thông là chuyện thường ngày và nguy cơ mất an 
toàn giao thông là hiện hữu.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
MÔ HÌNH CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN, VĂN MINH GIỜ TAN HỌC 

LÊ THANH BÌNH
Năm sinh: 1965

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2,

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

MAI XUÂN BÌNH
Năm sinh: 1982

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2,

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.

Sự phối hợp vui vẻ, thoải mái giữa Nhà trường, các cơ quan đơn vị và phụ 
huynh trong việc đón các em học sinh. 

Phụ huynh cảm thấy thật thuận tiện và phấn khởi khi vào sân trường đón 
con. Đem lại niềm tin, sự an tâm, tin tưởng của phụ huynh đối với Nhà 
trường, nâng cao nhận thức của cha mẹ một cách gián tiếp khi tham gia giao 
thông.

Uy tín của Nhà trường được nâng cao không những về chất lượng giáo 
dục mà còn rèn cho học sinh những kỹ năng mềm: trang bị một số kiến thức 
cơ bản, biết đi bộ như thế nào là an toàn, nhận biết được các biển báo khi tham 
gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi đúng làn xe quy định…

Khả năng áp dụng.
Hội đồng Đội huyện Tuy Phong đã tuyên dương và đưa mô hình này nhân 

rộng ra các trường bạn, đã được các trường thực hiện: Phan Rí Cửa 1; Trường 
THCS Võ Thị Sáu; Trường Tiểu học Chí Công 4…

Mô hình đã được Báo, Đài đưa tin tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh.



Mặt khác, việc giáo dục cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng hiểu rõ về Luật 
giao thông, xây dựng thói quen có ý thức tốt trong chấp hành Luật giao thông 
là trang bị hết sức cần thiết cho các em học sinh ngay từ khi còn nhỏ, nhất là 
ở lứa tuổi tiểu học. Chính vì thế, công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông, 
xây dựng cổng trường văn minh, an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm, cần thiết mà Nhà trường phải đầu tư thực hiện cho bằng được.

Xuất phát từ những trăn trở trên, Nhà trường đã đưa ra ý tưởng xây dựng 
“Mô hình cổng trường an toàn, văn minh giờ tan học”, đến nay gần 01 
năm, mô hình này đạt kết quả ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Mô hình được 
tiến hành thực nghiệm qua 2 phương án:

Phương án 1: Phụ huynh đỗ xe trên hành lang Nhà trường, dọc đường Lý 
Thường Kiệt - Lê Lai có sự hướng dẫn của Ban An toàn giao thông trong 
trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ bảo vệ dân phố, các đồng chí công 
an thị trấn…

Từ ngày 08/09/2020 (đầu năm học 2020), Trường triển khai bố trí lệch 
giờ ra về đối với học sinh toàn trường như sau: 

- Khối 1 ra về vào lúc 16 giờ 30 phút
- Khối 2 ra về vào lúc 16 giờ 35 phút
- Khối 3 ra về vào lúc 16 giờ 40 phút
- Khối 4 ra về vào lúc 16 giờ 45 phút
- Khối 5 ra về vào lúc 16 giờ 50 phút
Bên cạnh đó, Trường phát thanh loa hướng dẫn phụ huynh đỗ xe khu vực 

hành lang, vỉa hè trên tuyến đường Lý Thường Kiệt. Làm được 02 ngày thì 
phương án trên không đem lại hiệu quả, việc ùn tắc giao thông trước cổng 
trường vẫn không thuyên giảm, chỉ giải quyết với mức độ khoảng 10%.

Phương án 2: Kẻ vạch đỗ xe trong sân trường trước các dãy phòng học 
khu B - C - D: phụ huynh vào trong trường đỗ xe trên vạch kẻ sẵn có sự hướng 
dẫn của Ban An toàn giao thông trong trường học, Ban đại diện cha mẹ học 
sinh và tổ bảo vệ dân phố, các đồng chí công an thị trấn Phan Rí Cửa.

Từ việc đánh giá những khó khăn, hạn chế, những ý kiến đóng góp của 
cha mẹ học sinh, Trường quyết định họp và lựa chọn phương án 2. Phương án 

này Trường huy động tất cả các nguồn nhân lực vào cuộc với cách điều chỉnh 
thực hiện vào ngày 14/09/2020 như sau:

- Tiến hành vẽ từng vạch ở sân trường bằng sơn Bạch Tuyết 08 làn cụ thể: 
Khu C có 5 làn đỗ xe (dành cho phụ huynh có con em học ở khu B và khu C), 
khu D có 3 làn đỗ xe (danh cho phụ huynh có con em học ở khu D); Quy định 
khu vực học sinh xếp hàng mục đích là đối diện với các làn đỗ xe để cả phụ 
huynh và học sinh dễ tìm nhau, mỗi làn đường cách nhau 02 mét đảm bảo vừa 
khoảng cách chiều dài của xe mô tô.

- Để tránh gây ra tình trạng quá tải khu vực đỗ xe, Nhà trường bố trí giờ 
ra về của học sinh lệch giờ các khối như phương án 1.

- Sử dụng sổ liên lạc điện tử (VNEDU) nhắn tin tuyên truyền cho phụ 
huynh, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh.

- Bố trí giáo viên bộ môn, giáo viên dự khuyết, các đồng chí Đoàn viên 
hướng dẫn phụ huynh khi vào sân trường đỗ xe đúng theo vạch kẻ sẵn.

- Liên đội thường xuyên phát thanh tuyên truyền về mô hình trên vào buổi 
sáng và chiều các ngày trong tuần để hướng dẫn cho phụ huynh. Thành lập 
Đội tuyên truyền an toàn giao thông để hướng dẫn và nhắc nhở phụ huynh khi 
vào sân trường đỗ xe đúng phần kẻ vạch quy định trước phòng học của con 
em mình.

Tính mới.
Việc ùn tắc giao thông, tình trạng đậu đỗ, lộn xộn, chen lấn, sau giờ tan 

học trước cổng trường không còn xảy ra. Thay vào đó là tất cả phụ huynh đều 
cho xe chạy sân trường đỗ và đỗ xe đúng theo làn đường, khu vực theo quy 
định.

Sử dụng trang mạng, sổ điện tử để tuyên truyền phụ huynh và học sinh áp 
dụng mô hình đảm bảo an toàn giao thông tại trường.

Tạo mỹ quan của sân trường thật trật tự, ngăn nắp, an toàn, văn minh lịch 
sự sau giờ tan học.

Tính hiệu quả.
Mô hình không tốn nhiều chi phí (chỉ sử dụng sơn và cọ để vẽ các làn đường) 

đã giải quyết một bài toán khó khăn về an toàn giao thông sau giờ tan học.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2 toạ lạc trên đường Lý Thường Kiệt giao 

với đường Lê Lai, nằm trên trục lộ chính tuyến đường Chí Công - Hòa Minh 
- Phan Rí Cửa, gần Chợ đầu mối lớn nhất thị trấn Phan Rí Cửa. Những lúc tan 
trường có gần cả nghìn học sinh và phụ huynh có con em học tại trường tham 
gia giao thông, cùng với lưu lượng người qua lại hằng ngày trên đường…thì 
việc tắc nghẽn, ùn tắc giao thông là chuyện thường ngày và nguy cơ mất an 
toàn giao thông là hiện hữu.

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.

Sự phối hợp vui vẻ, thoải mái giữa Nhà trường, các cơ quan đơn vị và phụ 
huynh trong việc đón các em học sinh. 

Phụ huynh cảm thấy thật thuận tiện và phấn khởi khi vào sân trường đón 
con. Đem lại niềm tin, sự an tâm, tin tưởng của phụ huynh đối với Nhà 
trường, nâng cao nhận thức của cha mẹ một cách gián tiếp khi tham gia giao 
thông.

Uy tín của Nhà trường được nâng cao không những về chất lượng giáo 
dục mà còn rèn cho học sinh những kỹ năng mềm: trang bị một số kiến thức 
cơ bản, biết đi bộ như thế nào là an toàn, nhận biết được các biển báo khi tham 
gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi đúng làn xe quy định…

Khả năng áp dụng.
Hội đồng Đội huyện Tuy Phong đã tuyên dương và đưa mô hình này nhân 

rộng ra các trường bạn, đã được các trường thực hiện: Phan Rí Cửa 1; Trường 
THCS Võ Thị Sáu; Trường Tiểu học Chí Công 4…

Mô hình đã được Báo, Đài đưa tin tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh.



Mặt khác, việc giáo dục cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng hiểu rõ về Luật 
giao thông, xây dựng thói quen có ý thức tốt trong chấp hành Luật giao thông 
là trang bị hết sức cần thiết cho các em học sinh ngay từ khi còn nhỏ, nhất là 
ở lứa tuổi tiểu học. Chính vì thế, công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông, 
xây dựng cổng trường văn minh, an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm, cần thiết mà Nhà trường phải đầu tư thực hiện cho bằng được.

Xuất phát từ những trăn trở trên, Nhà trường đã đưa ra ý tưởng xây dựng 
“Mô hình cổng trường an toàn, văn minh giờ tan học”, đến nay gần 01 
năm, mô hình này đạt kết quả ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Mô hình được 
tiến hành thực nghiệm qua 2 phương án:

Phương án 1: Phụ huynh đỗ xe trên hành lang Nhà trường, dọc đường Lý 
Thường Kiệt - Lê Lai có sự hướng dẫn của Ban An toàn giao thông trong 
trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ bảo vệ dân phố, các đồng chí công 
an thị trấn…

Từ ngày 08/09/2020 (đầu năm học 2020), Trường triển khai bố trí lệch 
giờ ra về đối với học sinh toàn trường như sau: 

- Khối 1 ra về vào lúc 16 giờ 30 phút
- Khối 2 ra về vào lúc 16 giờ 35 phút
- Khối 3 ra về vào lúc 16 giờ 40 phút
- Khối 4 ra về vào lúc 16 giờ 45 phút
- Khối 5 ra về vào lúc 16 giờ 50 phút
Bên cạnh đó, Trường phát thanh loa hướng dẫn phụ huynh đỗ xe khu vực 

hành lang, vỉa hè trên tuyến đường Lý Thường Kiệt. Làm được 02 ngày thì 
phương án trên không đem lại hiệu quả, việc ùn tắc giao thông trước cổng 
trường vẫn không thuyên giảm, chỉ giải quyết với mức độ khoảng 10%.

Phương án 2: Kẻ vạch đỗ xe trong sân trường trước các dãy phòng học 
khu B - C - D: phụ huynh vào trong trường đỗ xe trên vạch kẻ sẵn có sự hướng 
dẫn của Ban An toàn giao thông trong trường học, Ban đại diện cha mẹ học 
sinh và tổ bảo vệ dân phố, các đồng chí công an thị trấn Phan Rí Cửa.

Từ việc đánh giá những khó khăn, hạn chế, những ý kiến đóng góp của 
cha mẹ học sinh, Trường quyết định họp và lựa chọn phương án 2. Phương án 

này Trường huy động tất cả các nguồn nhân lực vào cuộc với cách điều chỉnh 
thực hiện vào ngày 14/09/2020 như sau:

- Tiến hành vẽ từng vạch ở sân trường bằng sơn Bạch Tuyết 08 làn cụ thể: 
Khu C có 5 làn đỗ xe (dành cho phụ huynh có con em học ở khu B và khu C), 
khu D có 3 làn đỗ xe (danh cho phụ huynh có con em học ở khu D); Quy định 
khu vực học sinh xếp hàng mục đích là đối diện với các làn đỗ xe để cả phụ 
huynh và học sinh dễ tìm nhau, mỗi làn đường cách nhau 02 mét đảm bảo vừa 
khoảng cách chiều dài của xe mô tô.

- Để tránh gây ra tình trạng quá tải khu vực đỗ xe, Nhà trường bố trí giờ 
ra về của học sinh lệch giờ các khối như phương án 1.

- Sử dụng sổ liên lạc điện tử (VNEDU) nhắn tin tuyên truyền cho phụ 
huynh, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh.

- Bố trí giáo viên bộ môn, giáo viên dự khuyết, các đồng chí Đoàn viên 
hướng dẫn phụ huynh khi vào sân trường đỗ xe đúng theo vạch kẻ sẵn.

- Liên đội thường xuyên phát thanh tuyên truyền về mô hình trên vào buổi 
sáng và chiều các ngày trong tuần để hướng dẫn cho phụ huynh. Thành lập 
Đội tuyên truyền an toàn giao thông để hướng dẫn và nhắc nhở phụ huynh khi 
vào sân trường đỗ xe đúng phần kẻ vạch quy định trước phòng học của con 
em mình.

Tính mới.
Việc ùn tắc giao thông, tình trạng đậu đỗ, lộn xộn, chen lấn, sau giờ tan 

học trước cổng trường không còn xảy ra. Thay vào đó là tất cả phụ huynh đều 
cho xe chạy sân trường đỗ và đỗ xe đúng theo làn đường, khu vực theo quy 
định.

Sử dụng trang mạng, sổ điện tử để tuyên truyền phụ huynh và học sinh áp 
dụng mô hình đảm bảo an toàn giao thông tại trường.

Tạo mỹ quan của sân trường thật trật tự, ngăn nắp, an toàn, văn minh lịch 
sự sau giờ tan học.

Tính hiệu quả.
Mô hình không tốn nhiều chi phí (chỉ sử dụng sơn và cọ để vẽ các làn đường) 

đã giải quyết một bài toán khó khăn về an toàn giao thông sau giờ tan học.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2 toạ lạc trên đường Lý Thường Kiệt giao 

với đường Lê Lai, nằm trên trục lộ chính tuyến đường Chí Công - Hòa Minh 
- Phan Rí Cửa, gần Chợ đầu mối lớn nhất thị trấn Phan Rí Cửa. Những lúc tan 
trường có gần cả nghìn học sinh và phụ huynh có con em học tại trường tham 
gia giao thông, cùng với lưu lượng người qua lại hằng ngày trên đường…thì 
việc tắc nghẽn, ùn tắc giao thông là chuyện thường ngày và nguy cơ mất an 
toàn giao thông là hiện hữu.

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.

Sự phối hợp vui vẻ, thoải mái giữa Nhà trường, các cơ quan đơn vị và phụ 
huynh trong việc đón các em học sinh. 

Phụ huynh cảm thấy thật thuận tiện và phấn khởi khi vào sân trường đón 
con. Đem lại niềm tin, sự an tâm, tin tưởng của phụ huynh đối với Nhà 
trường, nâng cao nhận thức của cha mẹ một cách gián tiếp khi tham gia giao 
thông.

Uy tín của Nhà trường được nâng cao không những về chất lượng giáo 
dục mà còn rèn cho học sinh những kỹ năng mềm: trang bị một số kiến thức 
cơ bản, biết đi bộ như thế nào là an toàn, nhận biết được các biển báo khi tham 
gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi đúng làn xe quy định…

Khả năng áp dụng.
Hội đồng Đội huyện Tuy Phong đã tuyên dương và đưa mô hình này nhân 

rộng ra các trường bạn, đã được các trường thực hiện: Phan Rí Cửa 1; Trường 
THCS Võ Thị Sáu; Trường Tiểu học Chí Công 4…

Mô hình đã được Báo, Đài đưa tin tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh.



Mặt khác, việc giáo dục cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng hiểu rõ về Luật 
giao thông, xây dựng thói quen có ý thức tốt trong chấp hành Luật giao thông 
là trang bị hết sức cần thiết cho các em học sinh ngay từ khi còn nhỏ, nhất là 
ở lứa tuổi tiểu học. Chính vì thế, công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông, 
xây dựng cổng trường văn minh, an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm, cần thiết mà Nhà trường phải đầu tư thực hiện cho bằng được.

Xuất phát từ những trăn trở trên, Nhà trường đã đưa ra ý tưởng xây dựng 
“Mô hình cổng trường an toàn, văn minh giờ tan học”, đến nay gần 01 
năm, mô hình này đạt kết quả ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Mô hình được 
tiến hành thực nghiệm qua 2 phương án:

Phương án 1: Phụ huynh đỗ xe trên hành lang Nhà trường, dọc đường Lý 
Thường Kiệt - Lê Lai có sự hướng dẫn của Ban An toàn giao thông trong 
trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ bảo vệ dân phố, các đồng chí công 
an thị trấn…

Từ ngày 08/09/2020 (đầu năm học 2020), Trường triển khai bố trí lệch 
giờ ra về đối với học sinh toàn trường như sau: 

- Khối 1 ra về vào lúc 16 giờ 30 phút
- Khối 2 ra về vào lúc 16 giờ 35 phút
- Khối 3 ra về vào lúc 16 giờ 40 phút
- Khối 4 ra về vào lúc 16 giờ 45 phút
- Khối 5 ra về vào lúc 16 giờ 50 phút
Bên cạnh đó, Trường phát thanh loa hướng dẫn phụ huynh đỗ xe khu vực 

hành lang, vỉa hè trên tuyến đường Lý Thường Kiệt. Làm được 02 ngày thì 
phương án trên không đem lại hiệu quả, việc ùn tắc giao thông trước cổng 
trường vẫn không thuyên giảm, chỉ giải quyết với mức độ khoảng 10%.

Phương án 2: Kẻ vạch đỗ xe trong sân trường trước các dãy phòng học 
khu B - C - D: phụ huynh vào trong trường đỗ xe trên vạch kẻ sẵn có sự hướng 
dẫn của Ban An toàn giao thông trong trường học, Ban đại diện cha mẹ học 
sinh và tổ bảo vệ dân phố, các đồng chí công an thị trấn Phan Rí Cửa.

Từ việc đánh giá những khó khăn, hạn chế, những ý kiến đóng góp của 
cha mẹ học sinh, Trường quyết định họp và lựa chọn phương án 2. Phương án 

này Trường huy động tất cả các nguồn nhân lực vào cuộc với cách điều chỉnh 
thực hiện vào ngày 14/09/2020 như sau:

- Tiến hành vẽ từng vạch ở sân trường bằng sơn Bạch Tuyết 08 làn cụ thể: 
Khu C có 5 làn đỗ xe (dành cho phụ huynh có con em học ở khu B và khu C), 
khu D có 3 làn đỗ xe (danh cho phụ huynh có con em học ở khu D); Quy định 
khu vực học sinh xếp hàng mục đích là đối diện với các làn đỗ xe để cả phụ 
huynh và học sinh dễ tìm nhau, mỗi làn đường cách nhau 02 mét đảm bảo vừa 
khoảng cách chiều dài của xe mô tô.

- Để tránh gây ra tình trạng quá tải khu vực đỗ xe, Nhà trường bố trí giờ 
ra về của học sinh lệch giờ các khối như phương án 1.

- Sử dụng sổ liên lạc điện tử (VNEDU) nhắn tin tuyên truyền cho phụ 
huynh, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh.

- Bố trí giáo viên bộ môn, giáo viên dự khuyết, các đồng chí Đoàn viên 
hướng dẫn phụ huynh khi vào sân trường đỗ xe đúng theo vạch kẻ sẵn.

- Liên đội thường xuyên phát thanh tuyên truyền về mô hình trên vào buổi 
sáng và chiều các ngày trong tuần để hướng dẫn cho phụ huynh. Thành lập 
Đội tuyên truyền an toàn giao thông để hướng dẫn và nhắc nhở phụ huynh khi 
vào sân trường đỗ xe đúng phần kẻ vạch quy định trước phòng học của con 
em mình.

Tính mới.
Việc ùn tắc giao thông, tình trạng đậu đỗ, lộn xộn, chen lấn, sau giờ tan 

học trước cổng trường không còn xảy ra. Thay vào đó là tất cả phụ huynh đều 
cho xe chạy sân trường đỗ và đỗ xe đúng theo làn đường, khu vực theo quy 
định.

Sử dụng trang mạng, sổ điện tử để tuyên truyền phụ huynh và học sinh áp 
dụng mô hình đảm bảo an toàn giao thông tại trường.

Tạo mỹ quan của sân trường thật trật tự, ngăn nắp, an toàn, văn minh lịch 
sự sau giờ tan học.

Tính hiệu quả.
Mô hình không tốn nhiều chi phí (chỉ sử dụng sơn và cọ để vẽ các làn đường) 

đã giải quyết một bài toán khó khăn về an toàn giao thông sau giờ tan học.
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Nội dung giải pháp.
Như đã biết, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc 

hình thành môi trường văn hóa học đường, là nơi khơi nguồn và đáp ứng 
những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, 
phần lớn học sinh phổ thông hiện nay đang thiếu rất nhiều kỹ năng. Vì vậy, 

giải pháp “Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện 
truyền cảm hứng” được đánh giá là rất cần thiết và nên được triển khai rộng 
rãi ở tất cả các trường. Giải pháp này góp phần rèn luyện các kỹ năng thiết yếu 
cho học sinh, nâng cao tính tích cực chủ động, tự tin trong mọi tình huống.

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội) được xem là kỹ 
năng tổng hợp, bao quát một số kỹ năng liên quan đến trí tuệ xúc cảm trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 
nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và 
đổi mới…

Để hiểu rõ tầm quan trọng về việc hình thành các kỹ năng từ mô hình, tác 
giả đã vận dụng một số kỹ năng cơ bản để phát huy tinh thần học hỏi và năng 
lực trí tuệ của học sinh như sau:

Thứ 1: Kỹ năng đọc sách
Sách được xem là kho tàng kiến thức bổ ích với mỗi chúng ta. Vì vậy, 

việc rèn luyện kỹ năng này cũng rất quan trọng. Để hoàn thành phần giới 
thiệu một cách tốt nhất, các em học sinh cần đọc kỹ, phân tích, chọn lọc 
những điểm trọng tâm, sắp xếp hợp lý bố cục các nội dung để phần giới thiệu 
thu hút và thuyết phục. Bên cạnh đó, việc tham khảo những phần giới thiệu 
khác để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng rất cần thiết.

Thứ 2: Kỹ năng giới thiệu, thuyết trình trước nhiều người
Việc bản thân đứng trước lớp học giới thiệu một quyển sách được xem là 

môi trường dễ dàng nhất để các em học sinh bắt đầu cho quá trình rèn luyện 
hình thành kỹ năng đứng trước nhiều người. Tại thư viện, mỗi năm học các 
em tối thiểu đứng trước đám đông 4 lần, ngoài ra việc làm người dẫn chương 
trình và làm khán giả để theo dõi các phần giới thiệu khác cũng là cơ hội để 
các em rèn luyện tốt kỹ năng trên, vận dụng lời nói nhằm mục đích truyền đạt 
ý tưởng, cung cấp thông tin và nâng cao sức thuyết phục đến khán giả.

Thứ 3: Kỹ năng dẫn chương trình
Mỗi học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên cho việc làm người dẫn 

chương trình. Người dẫn chương trình cần phải nắm rõ chi tiết của cuốn sách 
và người giới thiệu của chương trình do mình dẫn dắt, đồng thời chủ động 

trong việc sắp xếp, xen kẻ những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, lôi cuốn, chuẩn 
bị kịch bản và lời dẫn, những câu hỏi phỏng vấn và dự đoán những tình huống 
có thể xảy ra. Ngoài kỹ năng đứng trước đám đông, các em còn rèn luyện 
thêm một số kỹ năng hữu ích khác như: dẫn dắt trò chuyện, sắp xếp chương 
trình, mở đầu và tổng kết hoạt động, phỏng vấn và xử lý tình huống…

Thứ 4: Kỹ năng lắng nghe, động viên, chia sẻ
Các em học sinh trong vai trò là khán giả sẽ được tạo điều kiện trao dồi 

kỹ năng lắng nghe, động viên với những chia sẻ của bạn bè. Nếu các em học 
sinh trong vai trò là người giới thiệu, mặc dù phần trình bày chưa được trọn 
vẹn và ấn tượng, song qua đó các em sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, khích 
lệ. Qua các hoạt động trên, học sinh đã tự rèn luyện cho mình kỹ năng chia sẻ, 
lắng nghe và cổ vũ bạn bè.

Thứ 5: Một số kỹ năng khác
Các kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, biểu diễn trên sân khấu sẽ 

được lồng ghép đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, tạo sự thu hút, giảm căng 
thẳng cho học sinh, tự tin và chủ động hơn trước đám đông.

Tính mới.
Giải pháp đã phần nào đảm bảo được tính đồng bộ và hệ thống các hoạt 

động hình thành kỹ năng cho học sinh.
Khắc phục được tính manh mún, ngẫu hứng trong việc giáo dục hình thành 

kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng đọc sâu và thực hành đọc sách, thuyết trình 
trước nhiều người, dẫn chương trình, biểu diễn văn nghệ, trình bày quan điểm 
cá nhân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người khác, tổ chức và phản biện, sử 
dụng ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp, tự tin nói trước ống kính máy quay.

Ngoài ra, giải pháp này còn thể hiện được khả năng cải tiến liên tục về 
hình thức tổ chức, nội dung hoạt động.

Tính hiệu quả.
Nhờ những đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng toàn diện của nhà 

trường thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp, đổi mới hoạt 
động sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng tăng giá trị và có sự đóng góp lớn từ mô 

Nội dung giải pháp.
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2 toạ lạc trên đường Lý Thường Kiệt giao 

với đường Lê Lai, nằm trên trục lộ chính tuyến đường Chí Công - Hòa Minh 
- Phan Rí Cửa, gần Chợ đầu mối lớn nhất thị trấn Phan Rí Cửa. Những lúc tan 
trường có gần cả nghìn học sinh và phụ huynh có con em học tại trường tham 
gia giao thông, cùng với lưu lượng người qua lại hằng ngày trên đường…thì 
việc tắc nghẽn, ùn tắc giao thông là chuyện thường ngày và nguy cơ mất an 
toàn giao thông là hiện hữu.

hình này. Những năm gần đây, học sinh đã lần lượt tự trang bị cho bản thân 
những kỹ năng cần thiết nhất, luôn tích cực trong mọi hoạt động, nâng cao 
trình độ nhận thức, tìm tòi, học hỏi, tự tin, năng động, sáng tạo tạo tiền đề và 
cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện.

Khả năng áp dụng.
Mô hình này đã được áp dụng ở một số trường học trên địa bàn huyện Phú 

Quý và các trường trên địa bàn toàn tỉnh, Ninh Thuận. Ngoài ra, mô hình cũng 
đã được chia sẻ trên rất nhiều trên diễn đàn truyền thông đại chúng như báo 
Giáo dục, Bình Thuận, Tuổi trẻ…

Với những thành tích mà giải pháp này đạt được trong năm 2019, 2020, 
đồng thời với điều kiện sẵn có tại tất cả trường học, hứa hẹn trong thời gian 
tới sẽ triển khai giải pháp này ở các trường học trên phạm vi toàn quốc.

Sự phối hợp vui vẻ, thoải mái giữa Nhà trường, các cơ quan đơn vị và phụ 
huynh trong việc đón các em học sinh. 

Phụ huynh cảm thấy thật thuận tiện và phấn khởi khi vào sân trường đón 
con. Đem lại niềm tin, sự an tâm, tin tưởng của phụ huynh đối với Nhà 
trường, nâng cao nhận thức của cha mẹ một cách gián tiếp khi tham gia giao 
thông.

Uy tín của Nhà trường được nâng cao không những về chất lượng giáo 
dục mà còn rèn cho học sinh những kỹ năng mềm: trang bị một số kiến thức 
cơ bản, biết đi bộ như thế nào là an toàn, nhận biết được các biển báo khi tham 
gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi đúng làn xe quy định…

Khả năng áp dụng.
Hội đồng Đội huyện Tuy Phong đã tuyên dương và đưa mô hình này nhân 

rộng ra các trường bạn, đã được các trường thực hiện: Phan Rí Cửa 1; Trường 
THCS Võ Thị Sáu; Trường Tiểu học Chí Công 4…

Mô hình đã được Báo, Đài đưa tin tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.
Tổ chức hoạt động phong trào và hoạt động trải nghiệm được xem là hoạt 

động giáo dục xã hội, là thể thống nhất giữa kiến thức và kỹ năng, trong đó 
dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà trường, từng cá nhân học sinh được 
trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường và xã hội. Qua các hoạt động 
này, giúp phát triển các mối quan hệ xung quanh, nâng cao năng lực, phẩm 
chất đạo đức, tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng 
tạo của cá nhân.

Giải pháp “Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động phong trào và hoạt 
động trải nghiệm đạt hiệu quả cao ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1” được 
xem là giải pháp hoàn toàn mới dựa trên sự kết hợp nghiên cứu học hỏi theo 
từng lĩnh vực nội dung của các đơn vị khác và các văn bản chỉ đạo của ngành, 
đồng thời nêu lên một số kết quả đã đạt được trong việc tổ chức hoạt động 
phong trào và hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1.

Tính mới.
Bồi dưỡng cho giáo viên một số kỹ năng sư phạm, kỹ năng mềm như:
Chuẩn tác phong sư phạm: Những tác phong cơ bản cần có là sự chuẩn mực, 

nhã nhặn, từ tốn và khả năng xử lý các tình huống sư phạm một cách linh hoạt.
Chuẩn mực giao tiếp: Giáo viên cần phải lựa chọn một phong cách giao 

tiếp phù hợp với từng đối tượng, vừa giữ đúng tác phong sư phạm vừa duy trì 
được mối quan hệ tốt.

Kỹ năng triển khai các hoạt động giáo dục: Giáo viên cần nắm bắt và hiểu 
rõ tâm lý học sinh, từ đó đưa ra các tình huống giải quyết linh hoạt. Trong các 
buổi thao giảng hoặc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo viên nên chia sẻ, 
góp ý từng chi tiết, kỹ năng tổ chức hướng dẫn, kỹ năng ứng xử linh hoạt với 
các tình huống và ngôn ngữ hình thể, ngữ điệu tạo sự thu hút, hấp dẫn học sinh.

Chuẩn kỹ năng mềm: Ngoài 3 kỹ năng chính trên, giáo viên cần trao dồi 
thêm nhiều kỹ năng mềm khác như kỹ năng mô tả vấn đề, giải quyết vấn đề, 
cung cấp thông tin, ngôn ngữ hình thể, mô tả cảm xúc của bản thân, kỹ năng 
hoạt náo và hài hước…

Bên cạnh đó, việc chia nhóm hay đổi mới phương pháp dạy và học, ứng 
dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học (như: zalo, 
zoom...) hay đổi mới dạy học phân hóa cũng là yếu tố quan trọng quyết định 
quá trình dạy học. 

Song song với việc áp dụng các kỹ năng trên thì việc đan xen các hoạt 
động ngoại khóa như hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng ghép theo chủ đề, 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, xã hội, khoa học... tạo sự mới 
mẻ, linh động, thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh.

Tính hiệu quả.
Việc áp dụng các kỹ năng trên tạo cho giáo viên sự tự tin nhất định, 

tích cực trao đổi góp ý với đồng nghiệp, đổi mới các phương pháp dạy 
học, cải thiện trình độ chuyên môn rõ rệt.

Ngoài ra, giải pháp này còn nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường 
quân, phụ huynh trong các phong trào, công tác khen thưởng hay giúp đỡ 
những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhận được sự quan tâm, tín nhiệm của thầy cô và phụ huynh, năng lực 
của học sinh đã được cải thiện rõ rệt, hằng năm trường đều có học sinh đạt 
giải cấp tỉnh về các phong trào, hội thi, thu hút thêm nhiều học sinh ngoài địa 
bàn theo học tại trường.

Từ năm 2015 đến năm 2019, Nhà trường đã đạt được những thành tích, 
danh hiệu thi đua xuất sắc, luôn dẫn đầu huyện trong các hoạt động phong 
trào khối tiểu học, đây được xem là cơ sở để Trường tiếp tục nỗ lực cố gắng 
hơn nữa trong những năm tới.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp này đã được áp dụng tại trường Tiểu học Lạc Tánh 1, điều này 

góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà 
trường. Với kết quả đã đạt được, giải pháp này có thể áp dụng rộng rãi ở hầu 
hết các trường học trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị ngoài tỉnh.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐẠT HIỆU QUẢ CAO
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC TÁNH 1

HUỲNH THỊ NGỌC HÀ
Năm sinh: 1978

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường Tiểu học Lạc Tánh 1,

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

TRẦN THỊ NGỌC TRÂM
Năm sinh: 1977

Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Trường Tiểu học Lạc Tánh 1,

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.



84

TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.
Tổ chức hoạt động phong trào và hoạt động trải nghiệm được xem là hoạt 

động giáo dục xã hội, là thể thống nhất giữa kiến thức và kỹ năng, trong đó 
dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà trường, từng cá nhân học sinh được 
trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường và xã hội. Qua các hoạt động 
này, giúp phát triển các mối quan hệ xung quanh, nâng cao năng lực, phẩm 
chất đạo đức, tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng 
tạo của cá nhân.

Giải pháp “Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động phong trào và hoạt 
động trải nghiệm đạt hiệu quả cao ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1” được 
xem là giải pháp hoàn toàn mới dựa trên sự kết hợp nghiên cứu học hỏi theo 
từng lĩnh vực nội dung của các đơn vị khác và các văn bản chỉ đạo của ngành, 
đồng thời nêu lên một số kết quả đã đạt được trong việc tổ chức hoạt động 
phong trào và hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1.

Tính mới.
Bồi dưỡng cho giáo viên một số kỹ năng sư phạm, kỹ năng mềm như:
Chuẩn tác phong sư phạm: Những tác phong cơ bản cần có là sự chuẩn mực, 

nhã nhặn, từ tốn và khả năng xử lý các tình huống sư phạm một cách linh hoạt.
Chuẩn mực giao tiếp: Giáo viên cần phải lựa chọn một phong cách giao 

tiếp phù hợp với từng đối tượng, vừa giữ đúng tác phong sư phạm vừa duy trì 
được mối quan hệ tốt.

Kỹ năng triển khai các hoạt động giáo dục: Giáo viên cần nắm bắt và hiểu 
rõ tâm lý học sinh, từ đó đưa ra các tình huống giải quyết linh hoạt. Trong các 
buổi thao giảng hoặc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo viên nên chia sẻ, 
góp ý từng chi tiết, kỹ năng tổ chức hướng dẫn, kỹ năng ứng xử linh hoạt với 
các tình huống và ngôn ngữ hình thể, ngữ điệu tạo sự thu hút, hấp dẫn học sinh.

Chuẩn kỹ năng mềm: Ngoài 3 kỹ năng chính trên, giáo viên cần trao dồi 
thêm nhiều kỹ năng mềm khác như kỹ năng mô tả vấn đề, giải quyết vấn đề, 
cung cấp thông tin, ngôn ngữ hình thể, mô tả cảm xúc của bản thân, kỹ năng 
hoạt náo và hài hước…

Bên cạnh đó, việc chia nhóm hay đổi mới phương pháp dạy và học, ứng 
dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học (như: zalo, 
zoom...) hay đổi mới dạy học phân hóa cũng là yếu tố quan trọng quyết định 
quá trình dạy học. 

Song song với việc áp dụng các kỹ năng trên thì việc đan xen các hoạt 
động ngoại khóa như hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng ghép theo chủ đề, 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, xã hội, khoa học... tạo sự mới 
mẻ, linh động, thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh.

Tính hiệu quả.
Việc áp dụng các kỹ năng trên tạo cho giáo viên sự tự tin nhất định, 

tích cực trao đổi góp ý với đồng nghiệp, đổi mới các phương pháp dạy 
học, cải thiện trình độ chuyên môn rõ rệt.

Ngoài ra, giải pháp này còn nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường 
quân, phụ huynh trong các phong trào, công tác khen thưởng hay giúp đỡ 
những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhận được sự quan tâm, tín nhiệm của thầy cô và phụ huynh, năng lực 
của học sinh đã được cải thiện rõ rệt, hằng năm trường đều có học sinh đạt 
giải cấp tỉnh về các phong trào, hội thi, thu hút thêm nhiều học sinh ngoài địa 
bàn theo học tại trường.

Từ năm 2015 đến năm 2019, Nhà trường đã đạt được những thành tích, 
danh hiệu thi đua xuất sắc, luôn dẫn đầu huyện trong các hoạt động phong 
trào khối tiểu học, đây được xem là cơ sở để Trường tiếp tục nỗ lực cố gắng 
hơn nữa trong những năm tới.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp này đã được áp dụng tại trường Tiểu học Lạc Tánh 1, điều này 

góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà 
trường. Với kết quả đã đạt được, giải pháp này có thể áp dụng rộng rãi ở hầu 
hết các trường học trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị ngoài tỉnh.

Học sinh khối 3 tự tin
biểu diễn văn nghệ trường

Học sinh tham gia
Hội thi An toàn giao thông

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.
Tổ chức hoạt động phong trào và hoạt động trải nghiệm được xem là hoạt 

động giáo dục xã hội, là thể thống nhất giữa kiến thức và kỹ năng, trong đó 
dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà trường, từng cá nhân học sinh được 
trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường và xã hội. Qua các hoạt động 
này, giúp phát triển các mối quan hệ xung quanh, nâng cao năng lực, phẩm 
chất đạo đức, tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng 
tạo của cá nhân.

Giải pháp “Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động phong trào và hoạt 
động trải nghiệm đạt hiệu quả cao ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1” được 
xem là giải pháp hoàn toàn mới dựa trên sự kết hợp nghiên cứu học hỏi theo 
từng lĩnh vực nội dung của các đơn vị khác và các văn bản chỉ đạo của ngành, 
đồng thời nêu lên một số kết quả đã đạt được trong việc tổ chức hoạt động 
phong trào và hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1.

Tính mới.
Bồi dưỡng cho giáo viên một số kỹ năng sư phạm, kỹ năng mềm như:
Chuẩn tác phong sư phạm: Những tác phong cơ bản cần có là sự chuẩn mực, 

nhã nhặn, từ tốn và khả năng xử lý các tình huống sư phạm một cách linh hoạt.
Chuẩn mực giao tiếp: Giáo viên cần phải lựa chọn một phong cách giao 

tiếp phù hợp với từng đối tượng, vừa giữ đúng tác phong sư phạm vừa duy trì 
được mối quan hệ tốt.

Kỹ năng triển khai các hoạt động giáo dục: Giáo viên cần nắm bắt và hiểu 
rõ tâm lý học sinh, từ đó đưa ra các tình huống giải quyết linh hoạt. Trong các 
buổi thao giảng hoặc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo viên nên chia sẻ, 
góp ý từng chi tiết, kỹ năng tổ chức hướng dẫn, kỹ năng ứng xử linh hoạt với 
các tình huống và ngôn ngữ hình thể, ngữ điệu tạo sự thu hút, hấp dẫn học sinh.

Chuẩn kỹ năng mềm: Ngoài 3 kỹ năng chính trên, giáo viên cần trao dồi 
thêm nhiều kỹ năng mềm khác như kỹ năng mô tả vấn đề, giải quyết vấn đề, 
cung cấp thông tin, ngôn ngữ hình thể, mô tả cảm xúc của bản thân, kỹ năng 
hoạt náo và hài hước…

Bên cạnh đó, việc chia nhóm hay đổi mới phương pháp dạy và học, ứng 
dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học (như: zalo, 
zoom...) hay đổi mới dạy học phân hóa cũng là yếu tố quan trọng quyết định 
quá trình dạy học. 

Song song với việc áp dụng các kỹ năng trên thì việc đan xen các hoạt 
động ngoại khóa như hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng ghép theo chủ đề, 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, xã hội, khoa học... tạo sự mới 
mẻ, linh động, thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh.

Tính hiệu quả.
Việc áp dụng các kỹ năng trên tạo cho giáo viên sự tự tin nhất định, 

tích cực trao đổi góp ý với đồng nghiệp, đổi mới các phương pháp dạy 
học, cải thiện trình độ chuyên môn rõ rệt.

Ngoài ra, giải pháp này còn nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường 
quân, phụ huynh trong các phong trào, công tác khen thưởng hay giúp đỡ 
những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhận được sự quan tâm, tín nhiệm của thầy cô và phụ huynh, năng lực 
của học sinh đã được cải thiện rõ rệt, hằng năm trường đều có học sinh đạt 
giải cấp tỉnh về các phong trào, hội thi, thu hút thêm nhiều học sinh ngoài địa 
bàn theo học tại trường.

Từ năm 2015 đến năm 2019, Nhà trường đã đạt được những thành tích, 
danh hiệu thi đua xuất sắc, luôn dẫn đầu huyện trong các hoạt động phong 
trào khối tiểu học, đây được xem là cơ sở để Trường tiếp tục nỗ lực cố gắng 
hơn nữa trong những năm tới.

Khả năng áp dụng.
Giải pháp này đã được áp dụng tại trường Tiểu học Lạc Tánh 1, điều này 

góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà 
trường. Với kết quả đã đạt được, giải pháp này có thể áp dụng rộng rãi ở hầu 
hết các trường học trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị ngoài tỉnh.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.

Dạy và học Lịch sử ở lớp 4, 5 có vai trò quan trọng đối với học sinh Tiểu 
học, vì đây là những kiến thức mới mẻ mang tính nền tảng về lịch sử nước nhà 
mà các em bước đầu được tìm hiểu. Nhưng trên thực tế hiện nay, do nội dung 
kiến thức của môn Lịch sử có nhiều mốc thời gian, sự kiện, nhân vật, ... nên 
làm cho học sinh khó ghi nhớ hết. Học sinh chỉ biết ghi mà không biết hệ 
thống kiến thức sau đó, vẫn còn yếu về kỹ năng tư duy và tư duy khoa học, 
ghi nhớ chưa sâu nên dẫn đến học vẹt, học thuộc máy móc và cảm thấy chán 
nản, áp lực; Học sinh không có hứng thú khi học môn này, chất lượng giờ 

Lịch sử ở các lớp 4, 5 còn hạn chế.

Muốn dạy tốt, học tốt các môn học nói chung và môn Lịch sử nói riêng 
thì phải làm sao xâu chuỗi các ý chính của bài học, các sự kiện, các mốc thời 
gian cho logic, dễ nhớ. Học sinh là người chủ động khám phá, tìm tòi ra kiến 
thức một cách khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ thì học sinh mới hứng thú với lịch 
sử. Và sơ đồ tư duy chính là nút thắt để trả lời cho hàng loạt câu hỏi trên. Việc 
“Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy và sử dụng sơ đồ tư duy trong lịch 
sử” được xem là giải pháp dễ áp dụng, dễ thực hành, phát huy được khả năng 
sáng tạo, tư duy khoa học và giúp học sinh đạt hiệu quả cao trong việc ghi 
nhận, tiếp thu kiến thức.

Cấu trúc một sơ đồ tư duy: Ở vị trí trung tâm sơ đồ tư duy là một hình ảnh 
hay từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm chủ đạo. Từ ý trung tâm tỏa 
ra các nhánh chính, ta gọi là nhánh cấp 1, từ các nhánh chính lại có sự phân 
nhánh đến nhánh cấp 2 để nghiên cứu sâu hơn. Sự phân nhánh sẽ tiếp tục tùy 
theo kiến thức của mỗi người.

Các thao tác lập sơ đồ tư duy:

Bước 1: Vẽ chủ đề. Xác định chủ đề thông qua tên bài học chứa nội dung 
trọng tâm của bài, sau đó vẽ chủ đề ở trung tâm tờ giấy, tiếp tục phát triển ra 
các ý khác. Nên thiết kế chủ đề sao cho nổi bật, bắt mắt và dễ hiểu nhất. 

Bước 2: Vẽ thêm các tiêu đề phụ. Từ tâm của hình ảnh, học sinh nên áp 
dụng các liên kết đậm gắn liền với các tiêu đề phụ và trung tâm bài học. Tiêu 
đề phụ nên vẽ theo hướng chéo góc để nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ 
tỏa ra một cách dễ dàng. 

Bước 3: Trong từng tiêu đề phụ, vẽ thêm các ý chính và các chi tiết hỗ 
trợ. Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm, chúng ta có thể thay 
đổi màu sắc tùy ý khi đi từ một ý chính đến các ý phụ cụ thể.

Bước 4: Hoàn thiện sơ đồ tư duy. Giáo viên tạo nhiều cơ hội giúp trí 
tưởng tượng của học sinh được phát huy một cách tối đa, chủ động sáng tạo, 
thiết kế nhiều hình ảnh làm nổi bật các kiến thức trọng tâm của bài, lưu giữ 
vào bộ nhớ tốt hơn.

Thực hiện dạy học bằng cách lập sơ đồ tư duy được tóm tắt qua 4 
bước: 

1. Học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm với gợi ý của giáo viên.

2. Học sinh lên báo cáo, thuyết minh về sơ đồ tư duy mà nhóm đã thiết lập.

3. Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư duy về 
kiến thức của bài học đó. Giáo viên là người giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ 
tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học.

4. Củng cố kiến thức bằng một sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn 
một sơ đồ tư duy mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh.

Tính mới.

Sơ đồ tư duy tận dụng những từ khóa, hình ảnh sáng tạo, khiến một khối 
lượng kiến thức “lớn” nhanh chóng trở thành những kiến thức được cô đọng 
trong một hình ảnh trên trang giấy nhưng vẫn lưu giữ toàn bộ thông tin chính.

Sau mỗi bài học, giáo viên có thể giúp học sinh ôn bài, nhớ bài ngay tại lớp 
bằng cách đọc lại sơ đồ tư duy để giúp các em không quên những gì đã học.

Việc sử dụng sơ đồ tư duy huy động tối đa tiềm năng của bộ não, giúp học 
sinh học tập tích cực, có thể hệ thống toàn bộ kiến thức một cách khoa học, 
dễ dàng và ghi nhớ rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, với phương 
pháp này giúp học sinh trong việc biết cách tiếp nhận kiến thức, ghi nhớ và ôn 
luyện, từ đó tạo cảm giác hứng thú, tránh nhàm chán, quá tải cho học sinh.

Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học, giáo viên sẽ giúp học sinh có thói 
quen tự tay ghi chép hay tổng kết một vấn đề, một chủ đề đã đọc - đã học theo 
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cách hiểu của học sinh. Qua đó, giúp học sinh thỏa sức tư duy theo suy nghĩ 
của mình, rèn luyện khả năng thẩm mỹ, sắp xếp bố cục, các sự kiện lịch sử, 
mối quan hệ giữa các nhân vật trong quá khứ và hiện tại…

Tính hiệu quả.

Từ giải pháp này, phần lớn học sinh đã phát huy được khả năng tư duy 
logic, tích cực, chủ động, liên tưởng, sáng tạo, giúp các em làm chủ việc tiếp 
thu và ghi nhớ lâu các kiến thức trọng tâm trong bài học, biết vận dụng kiến 
thức đã học vào làm bài kiểm tra…

Là động lực giúp thầy cô cảm thấy hào hứng, tiếp tục tìm tòi, mở rộng 
thêm những cái mới và bổ ích để truyền đạt cho học sinh, chuyên tâm vào sự 
nghiệp trồng người của mình.

Khả năng áp dụng.

Ngoài môn học Lịch sử, giải pháp này cũng có thể áp dụng cho các môn 
học khác. Bên cạnh việc đánh giá là mang lại hiệu quả cao thì giải pháp này 
cũng đã được thực hiện tại Trường Tiểu học Thuận Nam 2 cũng như một số 
lớp học của trường Tiểu học Thuận Nam 1.

 

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.

Dạy và học Lịch sử ở lớp 4, 5 có vai trò quan trọng đối với học sinh Tiểu 
học, vì đây là những kiến thức mới mẻ mang tính nền tảng về lịch sử nước nhà 
mà các em bước đầu được tìm hiểu. Nhưng trên thực tế hiện nay, do nội dung 
kiến thức của môn Lịch sử có nhiều mốc thời gian, sự kiện, nhân vật, ... nên 
làm cho học sinh khó ghi nhớ hết. Học sinh chỉ biết ghi mà không biết hệ 
thống kiến thức sau đó, vẫn còn yếu về kỹ năng tư duy và tư duy khoa học, 
ghi nhớ chưa sâu nên dẫn đến học vẹt, học thuộc máy móc và cảm thấy chán 
nản, áp lực; Học sinh không có hứng thú khi học môn này, chất lượng giờ 

Lịch sử ở các lớp 4, 5 còn hạn chế.

Muốn dạy tốt, học tốt các môn học nói chung và môn Lịch sử nói riêng 
thì phải làm sao xâu chuỗi các ý chính của bài học, các sự kiện, các mốc thời 
gian cho logic, dễ nhớ. Học sinh là người chủ động khám phá, tìm tòi ra kiến 
thức một cách khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ thì học sinh mới hứng thú với lịch 
sử. Và sơ đồ tư duy chính là nút thắt để trả lời cho hàng loạt câu hỏi trên. Việc 
“Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy và sử dụng sơ đồ tư duy trong lịch 
sử” được xem là giải pháp dễ áp dụng, dễ thực hành, phát huy được khả năng 
sáng tạo, tư duy khoa học và giúp học sinh đạt hiệu quả cao trong việc ghi 
nhận, tiếp thu kiến thức.

Cấu trúc một sơ đồ tư duy: Ở vị trí trung tâm sơ đồ tư duy là một hình ảnh 
hay từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm chủ đạo. Từ ý trung tâm tỏa 
ra các nhánh chính, ta gọi là nhánh cấp 1, từ các nhánh chính lại có sự phân 
nhánh đến nhánh cấp 2 để nghiên cứu sâu hơn. Sự phân nhánh sẽ tiếp tục tùy 
theo kiến thức của mỗi người.

Các thao tác lập sơ đồ tư duy:

Bước 1: Vẽ chủ đề. Xác định chủ đề thông qua tên bài học chứa nội dung 
trọng tâm của bài, sau đó vẽ chủ đề ở trung tâm tờ giấy, tiếp tục phát triển ra 
các ý khác. Nên thiết kế chủ đề sao cho nổi bật, bắt mắt và dễ hiểu nhất. 

Bước 2: Vẽ thêm các tiêu đề phụ. Từ tâm của hình ảnh, học sinh nên áp 
dụng các liên kết đậm gắn liền với các tiêu đề phụ và trung tâm bài học. Tiêu 
đề phụ nên vẽ theo hướng chéo góc để nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ 
tỏa ra một cách dễ dàng. 

Bước 3: Trong từng tiêu đề phụ, vẽ thêm các ý chính và các chi tiết hỗ 
trợ. Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm, chúng ta có thể thay 
đổi màu sắc tùy ý khi đi từ một ý chính đến các ý phụ cụ thể.

Bước 4: Hoàn thiện sơ đồ tư duy. Giáo viên tạo nhiều cơ hội giúp trí 
tưởng tượng của học sinh được phát huy một cách tối đa, chủ động sáng tạo, 
thiết kế nhiều hình ảnh làm nổi bật các kiến thức trọng tâm của bài, lưu giữ 
vào bộ nhớ tốt hơn.

Thực hiện dạy học bằng cách lập sơ đồ tư duy được tóm tắt qua 4 
bước: 

1. Học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm với gợi ý của giáo viên.

2. Học sinh lên báo cáo, thuyết minh về sơ đồ tư duy mà nhóm đã thiết lập.

3. Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư duy về 
kiến thức của bài học đó. Giáo viên là người giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ 
tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học.

4. Củng cố kiến thức bằng một sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn 
một sơ đồ tư duy mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh.

Tính mới.

Sơ đồ tư duy tận dụng những từ khóa, hình ảnh sáng tạo, khiến một khối 
lượng kiến thức “lớn” nhanh chóng trở thành những kiến thức được cô đọng 
trong một hình ảnh trên trang giấy nhưng vẫn lưu giữ toàn bộ thông tin chính.

Sau mỗi bài học, giáo viên có thể giúp học sinh ôn bài, nhớ bài ngay tại lớp 
bằng cách đọc lại sơ đồ tư duy để giúp các em không quên những gì đã học.

Việc sử dụng sơ đồ tư duy huy động tối đa tiềm năng của bộ não, giúp học 
sinh học tập tích cực, có thể hệ thống toàn bộ kiến thức một cách khoa học, 
dễ dàng và ghi nhớ rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, với phương 
pháp này giúp học sinh trong việc biết cách tiếp nhận kiến thức, ghi nhớ và ôn 
luyện, từ đó tạo cảm giác hứng thú, tránh nhàm chán, quá tải cho học sinh.

Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học, giáo viên sẽ giúp học sinh có thói 
quen tự tay ghi chép hay tổng kết một vấn đề, một chủ đề đã đọc - đã học theo 

cách hiểu của học sinh. Qua đó, giúp học sinh thỏa sức tư duy theo suy nghĩ 
của mình, rèn luyện khả năng thẩm mỹ, sắp xếp bố cục, các sự kiện lịch sử, 
mối quan hệ giữa các nhân vật trong quá khứ và hiện tại…

Tính hiệu quả.

Từ giải pháp này, phần lớn học sinh đã phát huy được khả năng tư duy 
logic, tích cực, chủ động, liên tưởng, sáng tạo, giúp các em làm chủ việc tiếp 
thu và ghi nhớ lâu các kiến thức trọng tâm trong bài học, biết vận dụng kiến 
thức đã học vào làm bài kiểm tra…

Là động lực giúp thầy cô cảm thấy hào hứng, tiếp tục tìm tòi, mở rộng 
thêm những cái mới và bổ ích để truyền đạt cho học sinh, chuyên tâm vào sự 
nghiệp trồng người của mình.

Khả năng áp dụng.

Ngoài môn học Lịch sử, giải pháp này cũng có thể áp dụng cho các môn 
học khác. Bên cạnh việc đánh giá là mang lại hiệu quả cao thì giải pháp này 
cũng đã được thực hiện tại Trường Tiểu học Thuận Nam 2 cũng như một số 
lớp học của trường Tiểu học Thuận Nam 1.

 

Bước 1:
Vẽ

chủ đề

Bước 4:
Hoàn thiện

sơ đồ
tư duy

Bước 2:
Vẽ thêm
các tiêu
đề phụ

Bước 3:
Trong từng

tiêu đề phụ, vẽ thêm
các ý chính và

các chi tiết hỗ trợ

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.

Dạy và học Lịch sử ở lớp 4, 5 có vai trò quan trọng đối với học sinh Tiểu 
học, vì đây là những kiến thức mới mẻ mang tính nền tảng về lịch sử nước nhà 
mà các em bước đầu được tìm hiểu. Nhưng trên thực tế hiện nay, do nội dung 
kiến thức của môn Lịch sử có nhiều mốc thời gian, sự kiện, nhân vật, ... nên 
làm cho học sinh khó ghi nhớ hết. Học sinh chỉ biết ghi mà không biết hệ 
thống kiến thức sau đó, vẫn còn yếu về kỹ năng tư duy và tư duy khoa học, 
ghi nhớ chưa sâu nên dẫn đến học vẹt, học thuộc máy móc và cảm thấy chán 
nản, áp lực; Học sinh không có hứng thú khi học môn này, chất lượng giờ 

Lịch sử ở các lớp 4, 5 còn hạn chế.

Muốn dạy tốt, học tốt các môn học nói chung và môn Lịch sử nói riêng 
thì phải làm sao xâu chuỗi các ý chính của bài học, các sự kiện, các mốc thời 
gian cho logic, dễ nhớ. Học sinh là người chủ động khám phá, tìm tòi ra kiến 
thức một cách khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ thì học sinh mới hứng thú với lịch 
sử. Và sơ đồ tư duy chính là nút thắt để trả lời cho hàng loạt câu hỏi trên. Việc 
“Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy và sử dụng sơ đồ tư duy trong lịch 
sử” được xem là giải pháp dễ áp dụng, dễ thực hành, phát huy được khả năng 
sáng tạo, tư duy khoa học và giúp học sinh đạt hiệu quả cao trong việc ghi 
nhận, tiếp thu kiến thức.

Cấu trúc một sơ đồ tư duy: Ở vị trí trung tâm sơ đồ tư duy là một hình ảnh 
hay từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm chủ đạo. Từ ý trung tâm tỏa 
ra các nhánh chính, ta gọi là nhánh cấp 1, từ các nhánh chính lại có sự phân 
nhánh đến nhánh cấp 2 để nghiên cứu sâu hơn. Sự phân nhánh sẽ tiếp tục tùy 
theo kiến thức của mỗi người.

Các thao tác lập sơ đồ tư duy:

Bước 1: Vẽ chủ đề. Xác định chủ đề thông qua tên bài học chứa nội dung 
trọng tâm của bài, sau đó vẽ chủ đề ở trung tâm tờ giấy, tiếp tục phát triển ra 
các ý khác. Nên thiết kế chủ đề sao cho nổi bật, bắt mắt và dễ hiểu nhất. 

Bước 2: Vẽ thêm các tiêu đề phụ. Từ tâm của hình ảnh, học sinh nên áp 
dụng các liên kết đậm gắn liền với các tiêu đề phụ và trung tâm bài học. Tiêu 
đề phụ nên vẽ theo hướng chéo góc để nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ 
tỏa ra một cách dễ dàng. 

Bước 3: Trong từng tiêu đề phụ, vẽ thêm các ý chính và các chi tiết hỗ 
trợ. Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm, chúng ta có thể thay 
đổi màu sắc tùy ý khi đi từ một ý chính đến các ý phụ cụ thể.

Bước 4: Hoàn thiện sơ đồ tư duy. Giáo viên tạo nhiều cơ hội giúp trí 
tưởng tượng của học sinh được phát huy một cách tối đa, chủ động sáng tạo, 
thiết kế nhiều hình ảnh làm nổi bật các kiến thức trọng tâm của bài, lưu giữ 
vào bộ nhớ tốt hơn.

Thực hiện dạy học bằng cách lập sơ đồ tư duy được tóm tắt qua 4 
bước: 

1. Học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm với gợi ý của giáo viên.

2. Học sinh lên báo cáo, thuyết minh về sơ đồ tư duy mà nhóm đã thiết lập.

3. Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư duy về 
kiến thức của bài học đó. Giáo viên là người giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ 
tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học.

4. Củng cố kiến thức bằng một sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn 
một sơ đồ tư duy mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh.

Tính mới.

Sơ đồ tư duy tận dụng những từ khóa, hình ảnh sáng tạo, khiến một khối 
lượng kiến thức “lớn” nhanh chóng trở thành những kiến thức được cô đọng 
trong một hình ảnh trên trang giấy nhưng vẫn lưu giữ toàn bộ thông tin chính.

Sau mỗi bài học, giáo viên có thể giúp học sinh ôn bài, nhớ bài ngay tại lớp 
bằng cách đọc lại sơ đồ tư duy để giúp các em không quên những gì đã học.

Việc sử dụng sơ đồ tư duy huy động tối đa tiềm năng của bộ não, giúp học 
sinh học tập tích cực, có thể hệ thống toàn bộ kiến thức một cách khoa học, 
dễ dàng và ghi nhớ rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, với phương 
pháp này giúp học sinh trong việc biết cách tiếp nhận kiến thức, ghi nhớ và ôn 
luyện, từ đó tạo cảm giác hứng thú, tránh nhàm chán, quá tải cho học sinh.

Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học, giáo viên sẽ giúp học sinh có thói 
quen tự tay ghi chép hay tổng kết một vấn đề, một chủ đề đã đọc - đã học theo 

cách hiểu của học sinh. Qua đó, giúp học sinh thỏa sức tư duy theo suy nghĩ 
của mình, rèn luyện khả năng thẩm mỹ, sắp xếp bố cục, các sự kiện lịch sử, 
mối quan hệ giữa các nhân vật trong quá khứ và hiện tại…

Tính hiệu quả.

Từ giải pháp này, phần lớn học sinh đã phát huy được khả năng tư duy 
logic, tích cực, chủ động, liên tưởng, sáng tạo, giúp các em làm chủ việc tiếp 
thu và ghi nhớ lâu các kiến thức trọng tâm trong bài học, biết vận dụng kiến 
thức đã học vào làm bài kiểm tra…

Là động lực giúp thầy cô cảm thấy hào hứng, tiếp tục tìm tòi, mở rộng 
thêm những cái mới và bổ ích để truyền đạt cho học sinh, chuyên tâm vào sự 
nghiệp trồng người của mình.

Khả năng áp dụng.

Ngoài môn học Lịch sử, giải pháp này cũng có thể áp dụng cho các môn 
học khác. Bên cạnh việc đánh giá là mang lại hiệu quả cao thì giải pháp này 
cũng đã được thực hiện tại Trường Tiểu học Thuận Nam 2 cũng như một số 
lớp học của trường Tiểu học Thuận Nam 1.

 

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.

Dạy và học Lịch sử ở lớp 4, 5 có vai trò quan trọng đối với học sinh Tiểu 
học, vì đây là những kiến thức mới mẻ mang tính nền tảng về lịch sử nước nhà 
mà các em bước đầu được tìm hiểu. Nhưng trên thực tế hiện nay, do nội dung 
kiến thức của môn Lịch sử có nhiều mốc thời gian, sự kiện, nhân vật, ... nên 
làm cho học sinh khó ghi nhớ hết. Học sinh chỉ biết ghi mà không biết hệ 
thống kiến thức sau đó, vẫn còn yếu về kỹ năng tư duy và tư duy khoa học, 
ghi nhớ chưa sâu nên dẫn đến học vẹt, học thuộc máy móc và cảm thấy chán 
nản, áp lực; Học sinh không có hứng thú khi học môn này, chất lượng giờ 

Lịch sử ở các lớp 4, 5 còn hạn chế.

Muốn dạy tốt, học tốt các môn học nói chung và môn Lịch sử nói riêng 
thì phải làm sao xâu chuỗi các ý chính của bài học, các sự kiện, các mốc thời 
gian cho logic, dễ nhớ. Học sinh là người chủ động khám phá, tìm tòi ra kiến 
thức một cách khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ thì học sinh mới hứng thú với lịch 
sử. Và sơ đồ tư duy chính là nút thắt để trả lời cho hàng loạt câu hỏi trên. Việc 
“Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy và sử dụng sơ đồ tư duy trong lịch 
sử” được xem là giải pháp dễ áp dụng, dễ thực hành, phát huy được khả năng 
sáng tạo, tư duy khoa học và giúp học sinh đạt hiệu quả cao trong việc ghi 
nhận, tiếp thu kiến thức.

Cấu trúc một sơ đồ tư duy: Ở vị trí trung tâm sơ đồ tư duy là một hình ảnh 
hay từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm chủ đạo. Từ ý trung tâm tỏa 
ra các nhánh chính, ta gọi là nhánh cấp 1, từ các nhánh chính lại có sự phân 
nhánh đến nhánh cấp 2 để nghiên cứu sâu hơn. Sự phân nhánh sẽ tiếp tục tùy 
theo kiến thức của mỗi người.

Các thao tác lập sơ đồ tư duy:

Bước 1: Vẽ chủ đề. Xác định chủ đề thông qua tên bài học chứa nội dung 
trọng tâm của bài, sau đó vẽ chủ đề ở trung tâm tờ giấy, tiếp tục phát triển ra 
các ý khác. Nên thiết kế chủ đề sao cho nổi bật, bắt mắt và dễ hiểu nhất. 

Bước 2: Vẽ thêm các tiêu đề phụ. Từ tâm của hình ảnh, học sinh nên áp 
dụng các liên kết đậm gắn liền với các tiêu đề phụ và trung tâm bài học. Tiêu 
đề phụ nên vẽ theo hướng chéo góc để nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ 
tỏa ra một cách dễ dàng. 

Bước 3: Trong từng tiêu đề phụ, vẽ thêm các ý chính và các chi tiết hỗ 
trợ. Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm, chúng ta có thể thay 
đổi màu sắc tùy ý khi đi từ một ý chính đến các ý phụ cụ thể.

Bước 4: Hoàn thiện sơ đồ tư duy. Giáo viên tạo nhiều cơ hội giúp trí 
tưởng tượng của học sinh được phát huy một cách tối đa, chủ động sáng tạo, 
thiết kế nhiều hình ảnh làm nổi bật các kiến thức trọng tâm của bài, lưu giữ 
vào bộ nhớ tốt hơn.

Thực hiện dạy học bằng cách lập sơ đồ tư duy được tóm tắt qua 4 
bước: 

1. Học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm với gợi ý của giáo viên.

2. Học sinh lên báo cáo, thuyết minh về sơ đồ tư duy mà nhóm đã thiết lập.

3. Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư duy về 
kiến thức của bài học đó. Giáo viên là người giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ 
tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học.

4. Củng cố kiến thức bằng một sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn 
một sơ đồ tư duy mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh.

Tính mới.

Sơ đồ tư duy tận dụng những từ khóa, hình ảnh sáng tạo, khiến một khối 
lượng kiến thức “lớn” nhanh chóng trở thành những kiến thức được cô đọng 
trong một hình ảnh trên trang giấy nhưng vẫn lưu giữ toàn bộ thông tin chính.

Sau mỗi bài học, giáo viên có thể giúp học sinh ôn bài, nhớ bài ngay tại lớp 
bằng cách đọc lại sơ đồ tư duy để giúp các em không quên những gì đã học.

Việc sử dụng sơ đồ tư duy huy động tối đa tiềm năng của bộ não, giúp học 
sinh học tập tích cực, có thể hệ thống toàn bộ kiến thức một cách khoa học, 
dễ dàng và ghi nhớ rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, với phương 
pháp này giúp học sinh trong việc biết cách tiếp nhận kiến thức, ghi nhớ và ôn 
luyện, từ đó tạo cảm giác hứng thú, tránh nhàm chán, quá tải cho học sinh.

Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học, giáo viên sẽ giúp học sinh có thói 
quen tự tay ghi chép hay tổng kết một vấn đề, một chủ đề đã đọc - đã học theo 

cách hiểu của học sinh. Qua đó, giúp học sinh thỏa sức tư duy theo suy nghĩ 
của mình, rèn luyện khả năng thẩm mỹ, sắp xếp bố cục, các sự kiện lịch sử, 
mối quan hệ giữa các nhân vật trong quá khứ và hiện tại…

Tính hiệu quả.

Từ giải pháp này, phần lớn học sinh đã phát huy được khả năng tư duy 
logic, tích cực, chủ động, liên tưởng, sáng tạo, giúp các em làm chủ việc tiếp 
thu và ghi nhớ lâu các kiến thức trọng tâm trong bài học, biết vận dụng kiến 
thức đã học vào làm bài kiểm tra…

Là động lực giúp thầy cô cảm thấy hào hứng, tiếp tục tìm tòi, mở rộng 
thêm những cái mới và bổ ích để truyền đạt cho học sinh, chuyên tâm vào sự 
nghiệp trồng người của mình.

Khả năng áp dụng.

Ngoài môn học Lịch sử, giải pháp này cũng có thể áp dụng cho các môn 
học khác. Bên cạnh việc đánh giá là mang lại hiệu quả cao thì giải pháp này 
cũng đã được thực hiện tại Trường Tiểu học Thuận Nam 2 cũng như một số 
lớp học của trường Tiểu học Thuận Nam 1.

 

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MỚI TRONG VIỆC SẢN XUẤT 

RƯỢU VANG THANH LONG

NGUYỄN TIÊU KHA
Năm sinh: 1990

Nghề nghiệp:  Kinh doanh
Địa chỉ: Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc, thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh,

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Sơ đồ ứng dụng quy trình mới trong sản xuất rượu vang thanh long

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
GIẢI PHÁP MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
(LITOPENAEUS VANNAMEI) TRONG HỆ THỐNG AO

LÓT BẠT THEO CÔNG NGHỆ SEMI - BIOFLOC

TRƯƠNG HOÀNG VĂN KHOA
Năm sinh: 1984

Nghề nghiệp: CBVC
Địa chỉ: Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Nội dung giải pháp.
Để nghề nuôi tôm được phát triển bền vững và hạn chế ô nhiễm môi 

trường cần có những giải pháp đồng bộ trên tất cả các phương diện phục vụ 
cho nghề nuôi tôm như: Sản xuất nguồn tôm giống chất lượng, thị trường tiêu 

thụ ổn định, quy hoạch vùng nuôi hợp lý và áp dụng những giải pháp kỹ thuật 
nuôi mới hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải từ ao nuôi tôm.

Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận nói riêng và cả nước nói chung tuy có nhiều chuyển biến tích cực 
nhưng đa số gặp nhiều khó khăn, vụ được – vụ mất do điều kiện thời tiết 
không thuận lợi, con giống khó kiểm soát, kém chất lượng, môi trường ngày 
càng bị ô nhiễm… Trong ao nuôi, chỉ có khoản 23% lượng đạm có trong thức 
ăn được chuyển hóa thành sinh khối của tôm nuôi, 40% hòa tan vào môi 
trường nước và còn lại 37% tích lũy vào nền đáy ao (Theo Hopkins và 
ctv.,1995). Từ phân tích trên cho thấy được tầm quan trọng trong việc kích 
thích sự phát triển của dòng vi sinh dị dưỡng có trong ao nuôi, nhằm kiểm 
soát chất lượng nước và cố định chuyển hóa các loại protein thừa, chất thải 
thành các chuỗi protein trong vi sinh để tái chế thức ăn dư thừa và nâng cao 
hiệu quả sử dụng thức ăn, qua đó giảm hệ số chuyển đổi thức ăn.

Trước đây đã có thời gian, các hộ nuôi áp dụng quy trình nuôi Biofloc và 
kết quả đã vượt qua được “cơn bão” hội chứng tôm chết sớm ở tôm thẻ. Tuy 
nhiên để thực hiện thành công quy trình này, các hộ nuôi đã phải đầu tư cơ sở 
vật chất rất lớn để đáp ứng nhu cầu khả năng nuôi theo công nghệ Biofloc. 
Ngoài các điều kiện: Ao nuôi phải lót bạt đáy và bờ ao hoàn toàn, được che 
chắn hoàn toàn bằng lưới lan (giảm ánh sáng chiếu xuống ao) diện tích được 
cắt giảm xuống chỉ còn 2000 – 3000 m2/ao... hộ nuôi còn phải trang bị hệ 
thống trao đổi, luân chuyển nước liên tục 24/24 giờ; khu cung cấp cơ chất, 
nuôi cấy và nhân sinh khối floc...

Trước những yêu cầu đó, tác giả đã tiến hành cải tiến thiết kế, kỹ thuật để 
đưa cho ra quy trình “Giải pháp mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litope-
naeus vannamei) trong hệ thống ao lót bạt theo công nghệ Semi - Biofloc” 
thích ứng với điều kiện tại tỉnh Bình Thuận nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm 
của người nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa mô hình nhân rộng trong 
khu vực, giúp cho nghề nuôi tôm phát triển bền vững và hiệu quả.

Quy trình kỹ thuật nuôi như sau:

Bước 1: Thiết kế và bố trí cơ sở hạ tầng. Hệ thống công trình gồm: ao xử 
lý nước sẵn sàng, ao ương, ao nuôi, hệ thống cấp, thoát nước và các công trình 
phụ trợ.

Ao xử lý nước có diện tích: 2000 – 3000 m2; Ao ương là 500 m2/ao và 
ao nuôi có diện tích 1000 m2, 2000 m2… Ao được lót bạt HDPE 0,5 mm 
100%, có hệ thống sục khí đáy. Giữa đáy ao có hệ thống ống thoát gồm: ống 
siphon đường kính 114 mm. Có hệ thống nhà lưới che phủ từng ao vào mưa 
và mùa khô.

Bước 2: Chuẩn bị ao ương, ao nuôi. Các ao cần tiến hành vệ sinh sạch sẽ, 
phơi nắng trong 2 ngày. Nước biển được cấp vào ao xử lý với mực nước từ 
1,2 – 1,4 m, lấy mẫu kiểm tra vi khuẩn, vi rút và các thông số môi trường, sau 
đó, xử lý nước bằng phương pháp hóa học để diệt khuẩn các mầm bệnh. Sau 
khi xử lý xong, nước sẽ được bơm vào hệ thống ao ương, ao nuôi với mực 
nước từ 1,2 – 1,4 m. Đồng thời tiến hành gây màu nước trong ao, bằng cách 
sử dụng chế phẩm vi sinh Baru, mục đích là bổ sung nguồn vi khuẩn có lợi ức 
chế các vi khuẩn có hại trong nước. Công thức gây màu theo quy trình công 
nghệ Semi – Biofloc (tính cho ao 1000m3 nước): Chế  phẩm Vi sinh Baru (5 
lít) + Khoán tạt (3 kg) + Mật đường (0,5 kg) + Nước (50 lít). Hỗn hợp này 
được trộn đều, sục khí trong vòng 6 – 8 tiếng để vi khuẩn nhân sinh khối. Sử 
dụng vào thời điểm 8h – 9h sáng, chạy sục khí. Sau khi sử dụng chế phẩm vi 
sinh 2 – 3 ngày liên tục, nước có màu nâu nhạt (màu trà), độ trong 40 – 50 cm 
là đã sẵn sàng để nuôi tôm.

Bước 3: Chọn giống và thả. Sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, con 
giống đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi ngược dòng nước, dạ dày và ruột phải 
chứa đầy thức ăn, phụ bộ và chuỷ không có dấu hiệu mòn, các chân và râu còn 
nguyên vẹn; Giống phải được kiểm tra sạch bệnh, kích cỡ giống: Post Larvae 
12 – 15; Kiểm tra các yếu tố môi trường trước khi thả, Trước khi thả, ngâm 
bao đựng tôm giống trong nước ao 30 phút để cân bằng nhiệt độ nước bên 
trong và ngoài túi, sau đó mở túi giống và lấy dần nước trong ao vào túi để 
tôm giống thích nghi, vị trí thả ở đầu gió trong ao, vào buổi sáng sớm hoặc 
chiều mát; Mật độ thả ương từ 0,5 – 1 con/lít nước.

Bước 4: Chăm sóc và quản lý.

Trong quá trình ương nuôi, cứ 3 – 4 ngày thu mẫu nước và mẫu tôm để 
kiểm tra các chỉ tiêu: bệnh thường gặp trên tôm, mật độ vi khuẩn trong tôm 
và trong nước nuôi…Đảm bảo tôm sạch bệnh và sinh trưởng tốt trong môi 
trường nuôi. Nguồn thức ăn được sử dụng từ các thương hiệu lớn, uy tín chất 
lượng, thành phần dinh dưỡng cao và cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Trong quá trình nuôi, màu nước được duy trì ổn định thông qua việc sử dụng 
chế phẩm sinh học có các dòng lợi khuẩn Lactobacillus, Pediococcus, Bacil-
lus định kỳ 7 ngày/lần. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp nhờ công nghệ Semi 
- Biofloc ngăn chặn các tác nhân gây bệnh, kìm hãm sự phát triển của các tác 
nhân gây bệnh.

Si phong – thay nước: Tiến hành khi tôm ương được 5 ngày, các chất thải 
đã tích tụ nhiều ở đáy ao, tần suất 1 lần/ngày, thời điểm là 8h – 9h sáng. Hàng 
ngày, sau khi si phong thì tiến hành cấp bù lượng nước thải ra hoặc định kỳ 
cấp nước bù vào ao, giữ cho mực nước trong ao không xuống dưới 1,2m, quan 
sát độ trong của nước, nếu chất lơ lửng trong nước quá nhiều (hạt floc) hoặc 
độ trong thấp (< 20cm), tiến hành xả nước 10 – 20% và cấp nước mới.

Tính mới.
Ứng dụng công nghệ Semi – Biofloc thông qua việc sử dụng chế phẩm 

sinh học Baru giúp kiểm soát sự gia tăng của tảo và các chất khí độc hại như 

NO2, NO3, NH3, H2S đối với sự sinh trưởng của tôm, cũng như góp phần đẩy 
nhanh quá trình phân huỷ chất hữu cơ trong bùn và nước ao nuôi.

Việc duy trì sử dụng Baru trong suốt quá trình nuôi giúp ổn định nước, 
nên không sử dụng kháng sinh, hoá chất cấm, giúp nâng cao sức khỏe và 
phòng bệnh cho tôm.

Tính hiệu quả.
Giúp tạo ra và duy trì hỗn hợp vi sinh vật có lợi trong môi trường nước và 

trong hệ tiêu hoá tôm nuôi. Ngoài ra, các chuẩn vi sinh đặc biệt (Lactobacil-
lus, Pendiococcus, Bacillus) của công nghệ này tạo ra có khả năng tổng hợp 
một số loại kháng sinh, enzyme và vitamin có lợi, giúp tôm tăng trưởng tốt, 
hỗ trợ đường ruột, tiêu hóa thức ăn tốt hơn và giảm thời gian nuôi.

Cho năng suất cao hơn 50%, đồng thời giảm tỷ lệ tôm chết xuống dưới 
5%, mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm rủi ro trong quá trình nuôi.

Trong suốt quá trình nuôi, quản lý môi trường ao tốt làm cho chất lượng 
tôm nuôi luôn bảo đảm sạch, an toàn.

Giảm thiểu mùi tanh hôi của bùn, nước ao nuôi. Giảm thiểu sự hình thành 
và lắng đọng các chất hữu cơ dư thừa, từ đó giảm áp lực ô nhiễm môi trường 
khi xả thải.

Tăng cường sức khoẻ và phòng bệnh cho tôm bằng cách ức chế các vi 
khuẩn gây hại và tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh 
phân trắng và gan tụy, tăng tỷ lệ sống.

Khả năng áp dụng.
Quy trình ban đầu được triển khai thí điểm tại Trạm Thực nghiệm Sản 

xuất nước mặn Tiến Thành và hiện nay vẫn tiếp tục được thực hiện. Giải 
pháp đã được nhân rộng phổ biến tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình (Hoà 
Thắng), Hàm Thuận Bắc (Phú Long), Hàm Thuận Nam và các tỉnh khác rất 
thành công.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.
Để nghề nuôi tôm được phát triển bền vững và hạn chế ô nhiễm môi 

trường cần có những giải pháp đồng bộ trên tất cả các phương diện phục vụ 
cho nghề nuôi tôm như: Sản xuất nguồn tôm giống chất lượng, thị trường tiêu 

thụ ổn định, quy hoạch vùng nuôi hợp lý và áp dụng những giải pháp kỹ thuật 
nuôi mới hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải từ ao nuôi tôm.

Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận nói riêng và cả nước nói chung tuy có nhiều chuyển biến tích cực 
nhưng đa số gặp nhiều khó khăn, vụ được – vụ mất do điều kiện thời tiết 
không thuận lợi, con giống khó kiểm soát, kém chất lượng, môi trường ngày 
càng bị ô nhiễm… Trong ao nuôi, chỉ có khoản 23% lượng đạm có trong thức 
ăn được chuyển hóa thành sinh khối của tôm nuôi, 40% hòa tan vào môi 
trường nước và còn lại 37% tích lũy vào nền đáy ao (Theo Hopkins và 
ctv.,1995). Từ phân tích trên cho thấy được tầm quan trọng trong việc kích 
thích sự phát triển của dòng vi sinh dị dưỡng có trong ao nuôi, nhằm kiểm 
soát chất lượng nước và cố định chuyển hóa các loại protein thừa, chất thải 
thành các chuỗi protein trong vi sinh để tái chế thức ăn dư thừa và nâng cao 
hiệu quả sử dụng thức ăn, qua đó giảm hệ số chuyển đổi thức ăn.

Trước đây đã có thời gian, các hộ nuôi áp dụng quy trình nuôi Biofloc và 
kết quả đã vượt qua được “cơn bão” hội chứng tôm chết sớm ở tôm thẻ. Tuy 
nhiên để thực hiện thành công quy trình này, các hộ nuôi đã phải đầu tư cơ sở 
vật chất rất lớn để đáp ứng nhu cầu khả năng nuôi theo công nghệ Biofloc. 
Ngoài các điều kiện: Ao nuôi phải lót bạt đáy và bờ ao hoàn toàn, được che 
chắn hoàn toàn bằng lưới lan (giảm ánh sáng chiếu xuống ao) diện tích được 
cắt giảm xuống chỉ còn 2000 – 3000 m2/ao... hộ nuôi còn phải trang bị hệ 
thống trao đổi, luân chuyển nước liên tục 24/24 giờ; khu cung cấp cơ chất, 
nuôi cấy và nhân sinh khối floc...

Trước những yêu cầu đó, tác giả đã tiến hành cải tiến thiết kế, kỹ thuật để 
đưa cho ra quy trình “Giải pháp mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litope-
naeus vannamei) trong hệ thống ao lót bạt theo công nghệ Semi - Biofloc” 
thích ứng với điều kiện tại tỉnh Bình Thuận nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm 
của người nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa mô hình nhân rộng trong 
khu vực, giúp cho nghề nuôi tôm phát triển bền vững và hiệu quả.

Quy trình kỹ thuật nuôi như sau:

Bước 1: Thiết kế và bố trí cơ sở hạ tầng. Hệ thống công trình gồm: ao xử 
lý nước sẵn sàng, ao ương, ao nuôi, hệ thống cấp, thoát nước và các công trình 
phụ trợ.

Ao xử lý nước có diện tích: 2000 – 3000 m2; Ao ương là 500 m2/ao và 
ao nuôi có diện tích 1000 m2, 2000 m2… Ao được lót bạt HDPE 0,5 mm 
100%, có hệ thống sục khí đáy. Giữa đáy ao có hệ thống ống thoát gồm: ống 
siphon đường kính 114 mm. Có hệ thống nhà lưới che phủ từng ao vào mưa 
và mùa khô.

Bước 2: Chuẩn bị ao ương, ao nuôi. Các ao cần tiến hành vệ sinh sạch sẽ, 
phơi nắng trong 2 ngày. Nước biển được cấp vào ao xử lý với mực nước từ 
1,2 – 1,4 m, lấy mẫu kiểm tra vi khuẩn, vi rút và các thông số môi trường, sau 
đó, xử lý nước bằng phương pháp hóa học để diệt khuẩn các mầm bệnh. Sau 
khi xử lý xong, nước sẽ được bơm vào hệ thống ao ương, ao nuôi với mực 
nước từ 1,2 – 1,4 m. Đồng thời tiến hành gây màu nước trong ao, bằng cách 
sử dụng chế phẩm vi sinh Baru, mục đích là bổ sung nguồn vi khuẩn có lợi ức 
chế các vi khuẩn có hại trong nước. Công thức gây màu theo quy trình công 
nghệ Semi – Biofloc (tính cho ao 1000m3 nước): Chế  phẩm Vi sinh Baru (5 
lít) + Khoán tạt (3 kg) + Mật đường (0,5 kg) + Nước (50 lít). Hỗn hợp này 
được trộn đều, sục khí trong vòng 6 – 8 tiếng để vi khuẩn nhân sinh khối. Sử 
dụng vào thời điểm 8h – 9h sáng, chạy sục khí. Sau khi sử dụng chế phẩm vi 
sinh 2 – 3 ngày liên tục, nước có màu nâu nhạt (màu trà), độ trong 40 – 50 cm 
là đã sẵn sàng để nuôi tôm.

Bước 3: Chọn giống và thả. Sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, con 
giống đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi ngược dòng nước, dạ dày và ruột phải 
chứa đầy thức ăn, phụ bộ và chuỷ không có dấu hiệu mòn, các chân và râu còn 
nguyên vẹn; Giống phải được kiểm tra sạch bệnh, kích cỡ giống: Post Larvae 
12 – 15; Kiểm tra các yếu tố môi trường trước khi thả, Trước khi thả, ngâm 
bao đựng tôm giống trong nước ao 30 phút để cân bằng nhiệt độ nước bên 
trong và ngoài túi, sau đó mở túi giống và lấy dần nước trong ao vào túi để 
tôm giống thích nghi, vị trí thả ở đầu gió trong ao, vào buổi sáng sớm hoặc 
chiều mát; Mật độ thả ương từ 0,5 – 1 con/lít nước.

Bước 4: Chăm sóc và quản lý.

Trong quá trình ương nuôi, cứ 3 – 4 ngày thu mẫu nước và mẫu tôm để 
kiểm tra các chỉ tiêu: bệnh thường gặp trên tôm, mật độ vi khuẩn trong tôm 
và trong nước nuôi…Đảm bảo tôm sạch bệnh và sinh trưởng tốt trong môi 
trường nuôi. Nguồn thức ăn được sử dụng từ các thương hiệu lớn, uy tín chất 
lượng, thành phần dinh dưỡng cao và cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Trong quá trình nuôi, màu nước được duy trì ổn định thông qua việc sử dụng 
chế phẩm sinh học có các dòng lợi khuẩn Lactobacillus, Pediococcus, Bacil-
lus định kỳ 7 ngày/lần. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp nhờ công nghệ Semi 
- Biofloc ngăn chặn các tác nhân gây bệnh, kìm hãm sự phát triển của các tác 
nhân gây bệnh.

Si phong – thay nước: Tiến hành khi tôm ương được 5 ngày, các chất thải 
đã tích tụ nhiều ở đáy ao, tần suất 1 lần/ngày, thời điểm là 8h – 9h sáng. Hàng 
ngày, sau khi si phong thì tiến hành cấp bù lượng nước thải ra hoặc định kỳ 
cấp nước bù vào ao, giữ cho mực nước trong ao không xuống dưới 1,2m, quan 
sát độ trong của nước, nếu chất lơ lửng trong nước quá nhiều (hạt floc) hoặc 
độ trong thấp (< 20cm), tiến hành xả nước 10 – 20% và cấp nước mới.

Tính mới.
Ứng dụng công nghệ Semi – Biofloc thông qua việc sử dụng chế phẩm 

sinh học Baru giúp kiểm soát sự gia tăng của tảo và các chất khí độc hại như 

NO2, NO3, NH3, H2S đối với sự sinh trưởng của tôm, cũng như góp phần đẩy 
nhanh quá trình phân huỷ chất hữu cơ trong bùn và nước ao nuôi.

Việc duy trì sử dụng Baru trong suốt quá trình nuôi giúp ổn định nước, 
nên không sử dụng kháng sinh, hoá chất cấm, giúp nâng cao sức khỏe và 
phòng bệnh cho tôm.

Tính hiệu quả.
Giúp tạo ra và duy trì hỗn hợp vi sinh vật có lợi trong môi trường nước và 

trong hệ tiêu hoá tôm nuôi. Ngoài ra, các chuẩn vi sinh đặc biệt (Lactobacil-
lus, Pendiococcus, Bacillus) của công nghệ này tạo ra có khả năng tổng hợp 
một số loại kháng sinh, enzyme và vitamin có lợi, giúp tôm tăng trưởng tốt, 
hỗ trợ đường ruột, tiêu hóa thức ăn tốt hơn và giảm thời gian nuôi.

Cho năng suất cao hơn 50%, đồng thời giảm tỷ lệ tôm chết xuống dưới 
5%, mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm rủi ro trong quá trình nuôi.

Trong suốt quá trình nuôi, quản lý môi trường ao tốt làm cho chất lượng 
tôm nuôi luôn bảo đảm sạch, an toàn.

Giảm thiểu mùi tanh hôi của bùn, nước ao nuôi. Giảm thiểu sự hình thành 
và lắng đọng các chất hữu cơ dư thừa, từ đó giảm áp lực ô nhiễm môi trường 
khi xả thải.

Tăng cường sức khoẻ và phòng bệnh cho tôm bằng cách ức chế các vi 
khuẩn gây hại và tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh 
phân trắng và gan tụy, tăng tỷ lệ sống.

Khả năng áp dụng.
Quy trình ban đầu được triển khai thí điểm tại Trạm Thực nghiệm Sản 

xuất nước mặn Tiến Thành và hiện nay vẫn tiếp tục được thực hiện. Giải 
pháp đã được nhân rộng phổ biến tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình (Hoà 
Thắng), Hàm Thuận Bắc (Phú Long), Hàm Thuận Nam và các tỉnh khác rất 
thành công.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.
Để nghề nuôi tôm được phát triển bền vững và hạn chế ô nhiễm môi 

trường cần có những giải pháp đồng bộ trên tất cả các phương diện phục vụ 
cho nghề nuôi tôm như: Sản xuất nguồn tôm giống chất lượng, thị trường tiêu 

thụ ổn định, quy hoạch vùng nuôi hợp lý và áp dụng những giải pháp kỹ thuật 
nuôi mới hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải từ ao nuôi tôm.

Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận nói riêng và cả nước nói chung tuy có nhiều chuyển biến tích cực 
nhưng đa số gặp nhiều khó khăn, vụ được – vụ mất do điều kiện thời tiết 
không thuận lợi, con giống khó kiểm soát, kém chất lượng, môi trường ngày 
càng bị ô nhiễm… Trong ao nuôi, chỉ có khoản 23% lượng đạm có trong thức 
ăn được chuyển hóa thành sinh khối của tôm nuôi, 40% hòa tan vào môi 
trường nước và còn lại 37% tích lũy vào nền đáy ao (Theo Hopkins và 
ctv.,1995). Từ phân tích trên cho thấy được tầm quan trọng trong việc kích 
thích sự phát triển của dòng vi sinh dị dưỡng có trong ao nuôi, nhằm kiểm 
soát chất lượng nước và cố định chuyển hóa các loại protein thừa, chất thải 
thành các chuỗi protein trong vi sinh để tái chế thức ăn dư thừa và nâng cao 
hiệu quả sử dụng thức ăn, qua đó giảm hệ số chuyển đổi thức ăn.

Trước đây đã có thời gian, các hộ nuôi áp dụng quy trình nuôi Biofloc và 
kết quả đã vượt qua được “cơn bão” hội chứng tôm chết sớm ở tôm thẻ. Tuy 
nhiên để thực hiện thành công quy trình này, các hộ nuôi đã phải đầu tư cơ sở 
vật chất rất lớn để đáp ứng nhu cầu khả năng nuôi theo công nghệ Biofloc. 
Ngoài các điều kiện: Ao nuôi phải lót bạt đáy và bờ ao hoàn toàn, được che 
chắn hoàn toàn bằng lưới lan (giảm ánh sáng chiếu xuống ao) diện tích được 
cắt giảm xuống chỉ còn 2000 – 3000 m2/ao... hộ nuôi còn phải trang bị hệ 
thống trao đổi, luân chuyển nước liên tục 24/24 giờ; khu cung cấp cơ chất, 
nuôi cấy và nhân sinh khối floc...

Trước những yêu cầu đó, tác giả đã tiến hành cải tiến thiết kế, kỹ thuật để 
đưa cho ra quy trình “Giải pháp mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litope-
naeus vannamei) trong hệ thống ao lót bạt theo công nghệ Semi - Biofloc” 
thích ứng với điều kiện tại tỉnh Bình Thuận nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm 
của người nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa mô hình nhân rộng trong 
khu vực, giúp cho nghề nuôi tôm phát triển bền vững và hiệu quả.

Quy trình kỹ thuật nuôi như sau:

Bước 1: Thiết kế và bố trí cơ sở hạ tầng. Hệ thống công trình gồm: ao xử 
lý nước sẵn sàng, ao ương, ao nuôi, hệ thống cấp, thoát nước và các công trình 
phụ trợ.

Ao xử lý nước có diện tích: 2000 – 3000 m2; Ao ương là 500 m2/ao và 
ao nuôi có diện tích 1000 m2, 2000 m2… Ao được lót bạt HDPE 0,5 mm 
100%, có hệ thống sục khí đáy. Giữa đáy ao có hệ thống ống thoát gồm: ống 
siphon đường kính 114 mm. Có hệ thống nhà lưới che phủ từng ao vào mưa 
và mùa khô.

Bước 2: Chuẩn bị ao ương, ao nuôi. Các ao cần tiến hành vệ sinh sạch sẽ, 
phơi nắng trong 2 ngày. Nước biển được cấp vào ao xử lý với mực nước từ 
1,2 – 1,4 m, lấy mẫu kiểm tra vi khuẩn, vi rút và các thông số môi trường, sau 
đó, xử lý nước bằng phương pháp hóa học để diệt khuẩn các mầm bệnh. Sau 
khi xử lý xong, nước sẽ được bơm vào hệ thống ao ương, ao nuôi với mực 
nước từ 1,2 – 1,4 m. Đồng thời tiến hành gây màu nước trong ao, bằng cách 
sử dụng chế phẩm vi sinh Baru, mục đích là bổ sung nguồn vi khuẩn có lợi ức 
chế các vi khuẩn có hại trong nước. Công thức gây màu theo quy trình công 
nghệ Semi – Biofloc (tính cho ao 1000m3 nước): Chế  phẩm Vi sinh Baru (5 
lít) + Khoán tạt (3 kg) + Mật đường (0,5 kg) + Nước (50 lít). Hỗn hợp này 
được trộn đều, sục khí trong vòng 6 – 8 tiếng để vi khuẩn nhân sinh khối. Sử 
dụng vào thời điểm 8h – 9h sáng, chạy sục khí. Sau khi sử dụng chế phẩm vi 
sinh 2 – 3 ngày liên tục, nước có màu nâu nhạt (màu trà), độ trong 40 – 50 cm 
là đã sẵn sàng để nuôi tôm.

Bước 3: Chọn giống và thả. Sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, con 
giống đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi ngược dòng nước, dạ dày và ruột phải 
chứa đầy thức ăn, phụ bộ và chuỷ không có dấu hiệu mòn, các chân và râu còn 
nguyên vẹn; Giống phải được kiểm tra sạch bệnh, kích cỡ giống: Post Larvae 
12 – 15; Kiểm tra các yếu tố môi trường trước khi thả, Trước khi thả, ngâm 
bao đựng tôm giống trong nước ao 30 phút để cân bằng nhiệt độ nước bên 
trong và ngoài túi, sau đó mở túi giống và lấy dần nước trong ao vào túi để 
tôm giống thích nghi, vị trí thả ở đầu gió trong ao, vào buổi sáng sớm hoặc 
chiều mát; Mật độ thả ương từ 0,5 – 1 con/lít nước.

Bước 4: Chăm sóc và quản lý.

Trong quá trình ương nuôi, cứ 3 – 4 ngày thu mẫu nước và mẫu tôm để 
kiểm tra các chỉ tiêu: bệnh thường gặp trên tôm, mật độ vi khuẩn trong tôm 
và trong nước nuôi…Đảm bảo tôm sạch bệnh và sinh trưởng tốt trong môi 
trường nuôi. Nguồn thức ăn được sử dụng từ các thương hiệu lớn, uy tín chất 
lượng, thành phần dinh dưỡng cao và cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Trong quá trình nuôi, màu nước được duy trì ổn định thông qua việc sử dụng 
chế phẩm sinh học có các dòng lợi khuẩn Lactobacillus, Pediococcus, Bacil-
lus định kỳ 7 ngày/lần. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp nhờ công nghệ Semi 
- Biofloc ngăn chặn các tác nhân gây bệnh, kìm hãm sự phát triển của các tác 
nhân gây bệnh.

Si phong – thay nước: Tiến hành khi tôm ương được 5 ngày, các chất thải 
đã tích tụ nhiều ở đáy ao, tần suất 1 lần/ngày, thời điểm là 8h – 9h sáng. Hàng 
ngày, sau khi si phong thì tiến hành cấp bù lượng nước thải ra hoặc định kỳ 
cấp nước bù vào ao, giữ cho mực nước trong ao không xuống dưới 1,2m, quan 
sát độ trong của nước, nếu chất lơ lửng trong nước quá nhiều (hạt floc) hoặc 
độ trong thấp (< 20cm), tiến hành xả nước 10 – 20% và cấp nước mới.

Tính mới.
Ứng dụng công nghệ Semi – Biofloc thông qua việc sử dụng chế phẩm 

sinh học Baru giúp kiểm soát sự gia tăng của tảo và các chất khí độc hại như 

NO2, NO3, NH3, H2S đối với sự sinh trưởng của tôm, cũng như góp phần đẩy 
nhanh quá trình phân huỷ chất hữu cơ trong bùn và nước ao nuôi.

Việc duy trì sử dụng Baru trong suốt quá trình nuôi giúp ổn định nước, 
nên không sử dụng kháng sinh, hoá chất cấm, giúp nâng cao sức khỏe và 
phòng bệnh cho tôm.

Tính hiệu quả.
Giúp tạo ra và duy trì hỗn hợp vi sinh vật có lợi trong môi trường nước và 

trong hệ tiêu hoá tôm nuôi. Ngoài ra, các chuẩn vi sinh đặc biệt (Lactobacil-
lus, Pendiococcus, Bacillus) của công nghệ này tạo ra có khả năng tổng hợp 
một số loại kháng sinh, enzyme và vitamin có lợi, giúp tôm tăng trưởng tốt, 
hỗ trợ đường ruột, tiêu hóa thức ăn tốt hơn và giảm thời gian nuôi.

Cho năng suất cao hơn 50%, đồng thời giảm tỷ lệ tôm chết xuống dưới 
5%, mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm rủi ro trong quá trình nuôi.

Trong suốt quá trình nuôi, quản lý môi trường ao tốt làm cho chất lượng 
tôm nuôi luôn bảo đảm sạch, an toàn.

Giảm thiểu mùi tanh hôi của bùn, nước ao nuôi. Giảm thiểu sự hình thành 
và lắng đọng các chất hữu cơ dư thừa, từ đó giảm áp lực ô nhiễm môi trường 
khi xả thải.

Tăng cường sức khoẻ và phòng bệnh cho tôm bằng cách ức chế các vi 
khuẩn gây hại và tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh 
phân trắng và gan tụy, tăng tỷ lệ sống.

Khả năng áp dụng.
Quy trình ban đầu được triển khai thí điểm tại Trạm Thực nghiệm Sản 

xuất nước mặn Tiến Thành và hiện nay vẫn tiếp tục được thực hiện. Giải 
pháp đã được nhân rộng phổ biến tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình (Hoà 
Thắng), Hàm Thuận Bắc (Phú Long), Hàm Thuận Nam và các tỉnh khác rất 
thành công.

Bước 1:
Thiết kế và

bố trí
cơ sở hạ tầng

Bước 2:

Chuẩn bị

ao ương,

ao nuôi

Bước 3:
Chọn giống

và thả

Bước 4:
Chăm sóc
và quản lý

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.
Để nghề nuôi tôm được phát triển bền vững và hạn chế ô nhiễm môi 

trường cần có những giải pháp đồng bộ trên tất cả các phương diện phục vụ 
cho nghề nuôi tôm như: Sản xuất nguồn tôm giống chất lượng, thị trường tiêu 

thụ ổn định, quy hoạch vùng nuôi hợp lý và áp dụng những giải pháp kỹ thuật 
nuôi mới hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải từ ao nuôi tôm.

Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận nói riêng và cả nước nói chung tuy có nhiều chuyển biến tích cực 
nhưng đa số gặp nhiều khó khăn, vụ được – vụ mất do điều kiện thời tiết 
không thuận lợi, con giống khó kiểm soát, kém chất lượng, môi trường ngày 
càng bị ô nhiễm… Trong ao nuôi, chỉ có khoản 23% lượng đạm có trong thức 
ăn được chuyển hóa thành sinh khối của tôm nuôi, 40% hòa tan vào môi 
trường nước và còn lại 37% tích lũy vào nền đáy ao (Theo Hopkins và 
ctv.,1995). Từ phân tích trên cho thấy được tầm quan trọng trong việc kích 
thích sự phát triển của dòng vi sinh dị dưỡng có trong ao nuôi, nhằm kiểm 
soát chất lượng nước và cố định chuyển hóa các loại protein thừa, chất thải 
thành các chuỗi protein trong vi sinh để tái chế thức ăn dư thừa và nâng cao 
hiệu quả sử dụng thức ăn, qua đó giảm hệ số chuyển đổi thức ăn.

Trước đây đã có thời gian, các hộ nuôi áp dụng quy trình nuôi Biofloc và 
kết quả đã vượt qua được “cơn bão” hội chứng tôm chết sớm ở tôm thẻ. Tuy 
nhiên để thực hiện thành công quy trình này, các hộ nuôi đã phải đầu tư cơ sở 
vật chất rất lớn để đáp ứng nhu cầu khả năng nuôi theo công nghệ Biofloc. 
Ngoài các điều kiện: Ao nuôi phải lót bạt đáy và bờ ao hoàn toàn, được che 
chắn hoàn toàn bằng lưới lan (giảm ánh sáng chiếu xuống ao) diện tích được 
cắt giảm xuống chỉ còn 2000 – 3000 m2/ao... hộ nuôi còn phải trang bị hệ 
thống trao đổi, luân chuyển nước liên tục 24/24 giờ; khu cung cấp cơ chất, 
nuôi cấy và nhân sinh khối floc...

Trước những yêu cầu đó, tác giả đã tiến hành cải tiến thiết kế, kỹ thuật để 
đưa cho ra quy trình “Giải pháp mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litope-
naeus vannamei) trong hệ thống ao lót bạt theo công nghệ Semi - Biofloc” 
thích ứng với điều kiện tại tỉnh Bình Thuận nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm 
của người nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa mô hình nhân rộng trong 
khu vực, giúp cho nghề nuôi tôm phát triển bền vững và hiệu quả.

Quy trình kỹ thuật nuôi như sau:

Bước 1: Thiết kế và bố trí cơ sở hạ tầng. Hệ thống công trình gồm: ao xử 
lý nước sẵn sàng, ao ương, ao nuôi, hệ thống cấp, thoát nước và các công trình 
phụ trợ.

Ao xử lý nước có diện tích: 2000 – 3000 m2; Ao ương là 500 m2/ao và 
ao nuôi có diện tích 1000 m2, 2000 m2… Ao được lót bạt HDPE 0,5 mm 
100%, có hệ thống sục khí đáy. Giữa đáy ao có hệ thống ống thoát gồm: ống 
siphon đường kính 114 mm. Có hệ thống nhà lưới che phủ từng ao vào mưa 
và mùa khô.

Bước 2: Chuẩn bị ao ương, ao nuôi. Các ao cần tiến hành vệ sinh sạch sẽ, 
phơi nắng trong 2 ngày. Nước biển được cấp vào ao xử lý với mực nước từ 
1,2 – 1,4 m, lấy mẫu kiểm tra vi khuẩn, vi rút và các thông số môi trường, sau 
đó, xử lý nước bằng phương pháp hóa học để diệt khuẩn các mầm bệnh. Sau 
khi xử lý xong, nước sẽ được bơm vào hệ thống ao ương, ao nuôi với mực 
nước từ 1,2 – 1,4 m. Đồng thời tiến hành gây màu nước trong ao, bằng cách 
sử dụng chế phẩm vi sinh Baru, mục đích là bổ sung nguồn vi khuẩn có lợi ức 
chế các vi khuẩn có hại trong nước. Công thức gây màu theo quy trình công 
nghệ Semi – Biofloc (tính cho ao 1000m3 nước): Chế  phẩm Vi sinh Baru (5 
lít) + Khoán tạt (3 kg) + Mật đường (0,5 kg) + Nước (50 lít). Hỗn hợp này 
được trộn đều, sục khí trong vòng 6 – 8 tiếng để vi khuẩn nhân sinh khối. Sử 
dụng vào thời điểm 8h – 9h sáng, chạy sục khí. Sau khi sử dụng chế phẩm vi 
sinh 2 – 3 ngày liên tục, nước có màu nâu nhạt (màu trà), độ trong 40 – 50 cm 
là đã sẵn sàng để nuôi tôm.

Bước 3: Chọn giống và thả. Sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, con 
giống đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi ngược dòng nước, dạ dày và ruột phải 
chứa đầy thức ăn, phụ bộ và chuỷ không có dấu hiệu mòn, các chân và râu còn 
nguyên vẹn; Giống phải được kiểm tra sạch bệnh, kích cỡ giống: Post Larvae 
12 – 15; Kiểm tra các yếu tố môi trường trước khi thả, Trước khi thả, ngâm 
bao đựng tôm giống trong nước ao 30 phút để cân bằng nhiệt độ nước bên 
trong và ngoài túi, sau đó mở túi giống và lấy dần nước trong ao vào túi để 
tôm giống thích nghi, vị trí thả ở đầu gió trong ao, vào buổi sáng sớm hoặc 
chiều mát; Mật độ thả ương từ 0,5 – 1 con/lít nước.

Bước 4: Chăm sóc và quản lý.

Trong quá trình ương nuôi, cứ 3 – 4 ngày thu mẫu nước và mẫu tôm để 
kiểm tra các chỉ tiêu: bệnh thường gặp trên tôm, mật độ vi khuẩn trong tôm 
và trong nước nuôi…Đảm bảo tôm sạch bệnh và sinh trưởng tốt trong môi 
trường nuôi. Nguồn thức ăn được sử dụng từ các thương hiệu lớn, uy tín chất 
lượng, thành phần dinh dưỡng cao và cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Trong quá trình nuôi, màu nước được duy trì ổn định thông qua việc sử dụng 
chế phẩm sinh học có các dòng lợi khuẩn Lactobacillus, Pediococcus, Bacil-
lus định kỳ 7 ngày/lần. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp nhờ công nghệ Semi 
- Biofloc ngăn chặn các tác nhân gây bệnh, kìm hãm sự phát triển của các tác 
nhân gây bệnh.

Si phong – thay nước: Tiến hành khi tôm ương được 5 ngày, các chất thải 
đã tích tụ nhiều ở đáy ao, tần suất 1 lần/ngày, thời điểm là 8h – 9h sáng. Hàng 
ngày, sau khi si phong thì tiến hành cấp bù lượng nước thải ra hoặc định kỳ 
cấp nước bù vào ao, giữ cho mực nước trong ao không xuống dưới 1,2m, quan 
sát độ trong của nước, nếu chất lơ lửng trong nước quá nhiều (hạt floc) hoặc 
độ trong thấp (< 20cm), tiến hành xả nước 10 – 20% và cấp nước mới.

Tính mới.
Ứng dụng công nghệ Semi – Biofloc thông qua việc sử dụng chế phẩm 

sinh học Baru giúp kiểm soát sự gia tăng của tảo và các chất khí độc hại như 

NO2, NO3, NH3, H2S đối với sự sinh trưởng của tôm, cũng như góp phần đẩy 
nhanh quá trình phân huỷ chất hữu cơ trong bùn và nước ao nuôi.

Việc duy trì sử dụng Baru trong suốt quá trình nuôi giúp ổn định nước, 
nên không sử dụng kháng sinh, hoá chất cấm, giúp nâng cao sức khỏe và 
phòng bệnh cho tôm.

Tính hiệu quả.
Giúp tạo ra và duy trì hỗn hợp vi sinh vật có lợi trong môi trường nước và 

trong hệ tiêu hoá tôm nuôi. Ngoài ra, các chuẩn vi sinh đặc biệt (Lactobacil-
lus, Pendiococcus, Bacillus) của công nghệ này tạo ra có khả năng tổng hợp 
một số loại kháng sinh, enzyme và vitamin có lợi, giúp tôm tăng trưởng tốt, 
hỗ trợ đường ruột, tiêu hóa thức ăn tốt hơn và giảm thời gian nuôi.

Cho năng suất cao hơn 50%, đồng thời giảm tỷ lệ tôm chết xuống dưới 
5%, mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm rủi ro trong quá trình nuôi.

Trong suốt quá trình nuôi, quản lý môi trường ao tốt làm cho chất lượng 
tôm nuôi luôn bảo đảm sạch, an toàn.

Giảm thiểu mùi tanh hôi của bùn, nước ao nuôi. Giảm thiểu sự hình thành 
và lắng đọng các chất hữu cơ dư thừa, từ đó giảm áp lực ô nhiễm môi trường 
khi xả thải.

Tăng cường sức khoẻ và phòng bệnh cho tôm bằng cách ức chế các vi 
khuẩn gây hại và tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh 
phân trắng và gan tụy, tăng tỷ lệ sống.

Khả năng áp dụng.
Quy trình ban đầu được triển khai thí điểm tại Trạm Thực nghiệm Sản 

xuất nước mặn Tiến Thành và hiện nay vẫn tiếp tục được thực hiện. Giải 
pháp đã được nhân rộng phổ biến tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình (Hoà 
Thắng), Hàm Thuận Bắc (Phú Long), Hàm Thuận Nam và các tỉnh khác rất 
thành công.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.
Để nghề nuôi tôm được phát triển bền vững và hạn chế ô nhiễm môi 

trường cần có những giải pháp đồng bộ trên tất cả các phương diện phục vụ 
cho nghề nuôi tôm như: Sản xuất nguồn tôm giống chất lượng, thị trường tiêu 

thụ ổn định, quy hoạch vùng nuôi hợp lý và áp dụng những giải pháp kỹ thuật 
nuôi mới hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải từ ao nuôi tôm.

Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận nói riêng và cả nước nói chung tuy có nhiều chuyển biến tích cực 
nhưng đa số gặp nhiều khó khăn, vụ được – vụ mất do điều kiện thời tiết 
không thuận lợi, con giống khó kiểm soát, kém chất lượng, môi trường ngày 
càng bị ô nhiễm… Trong ao nuôi, chỉ có khoản 23% lượng đạm có trong thức 
ăn được chuyển hóa thành sinh khối của tôm nuôi, 40% hòa tan vào môi 
trường nước và còn lại 37% tích lũy vào nền đáy ao (Theo Hopkins và 
ctv.,1995). Từ phân tích trên cho thấy được tầm quan trọng trong việc kích 
thích sự phát triển của dòng vi sinh dị dưỡng có trong ao nuôi, nhằm kiểm 
soát chất lượng nước và cố định chuyển hóa các loại protein thừa, chất thải 
thành các chuỗi protein trong vi sinh để tái chế thức ăn dư thừa và nâng cao 
hiệu quả sử dụng thức ăn, qua đó giảm hệ số chuyển đổi thức ăn.

Trước đây đã có thời gian, các hộ nuôi áp dụng quy trình nuôi Biofloc và 
kết quả đã vượt qua được “cơn bão” hội chứng tôm chết sớm ở tôm thẻ. Tuy 
nhiên để thực hiện thành công quy trình này, các hộ nuôi đã phải đầu tư cơ sở 
vật chất rất lớn để đáp ứng nhu cầu khả năng nuôi theo công nghệ Biofloc. 
Ngoài các điều kiện: Ao nuôi phải lót bạt đáy và bờ ao hoàn toàn, được che 
chắn hoàn toàn bằng lưới lan (giảm ánh sáng chiếu xuống ao) diện tích được 
cắt giảm xuống chỉ còn 2000 – 3000 m2/ao... hộ nuôi còn phải trang bị hệ 
thống trao đổi, luân chuyển nước liên tục 24/24 giờ; khu cung cấp cơ chất, 
nuôi cấy và nhân sinh khối floc...

Trước những yêu cầu đó, tác giả đã tiến hành cải tiến thiết kế, kỹ thuật để 
đưa cho ra quy trình “Giải pháp mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litope-
naeus vannamei) trong hệ thống ao lót bạt theo công nghệ Semi - Biofloc” 
thích ứng với điều kiện tại tỉnh Bình Thuận nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm 
của người nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa mô hình nhân rộng trong 
khu vực, giúp cho nghề nuôi tôm phát triển bền vững và hiệu quả.

Quy trình kỹ thuật nuôi như sau:

Bước 1: Thiết kế và bố trí cơ sở hạ tầng. Hệ thống công trình gồm: ao xử 
lý nước sẵn sàng, ao ương, ao nuôi, hệ thống cấp, thoát nước và các công trình 
phụ trợ.

Ao xử lý nước có diện tích: 2000 – 3000 m2; Ao ương là 500 m2/ao và 
ao nuôi có diện tích 1000 m2, 2000 m2… Ao được lót bạt HDPE 0,5 mm 
100%, có hệ thống sục khí đáy. Giữa đáy ao có hệ thống ống thoát gồm: ống 
siphon đường kính 114 mm. Có hệ thống nhà lưới che phủ từng ao vào mưa 
và mùa khô.

Bước 2: Chuẩn bị ao ương, ao nuôi. Các ao cần tiến hành vệ sinh sạch sẽ, 
phơi nắng trong 2 ngày. Nước biển được cấp vào ao xử lý với mực nước từ 
1,2 – 1,4 m, lấy mẫu kiểm tra vi khuẩn, vi rút và các thông số môi trường, sau 
đó, xử lý nước bằng phương pháp hóa học để diệt khuẩn các mầm bệnh. Sau 
khi xử lý xong, nước sẽ được bơm vào hệ thống ao ương, ao nuôi với mực 
nước từ 1,2 – 1,4 m. Đồng thời tiến hành gây màu nước trong ao, bằng cách 
sử dụng chế phẩm vi sinh Baru, mục đích là bổ sung nguồn vi khuẩn có lợi ức 
chế các vi khuẩn có hại trong nước. Công thức gây màu theo quy trình công 
nghệ Semi – Biofloc (tính cho ao 1000m3 nước): Chế  phẩm Vi sinh Baru (5 
lít) + Khoán tạt (3 kg) + Mật đường (0,5 kg) + Nước (50 lít). Hỗn hợp này 
được trộn đều, sục khí trong vòng 6 – 8 tiếng để vi khuẩn nhân sinh khối. Sử 
dụng vào thời điểm 8h – 9h sáng, chạy sục khí. Sau khi sử dụng chế phẩm vi 
sinh 2 – 3 ngày liên tục, nước có màu nâu nhạt (màu trà), độ trong 40 – 50 cm 
là đã sẵn sàng để nuôi tôm.

Bước 3: Chọn giống và thả. Sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, con 
giống đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi ngược dòng nước, dạ dày và ruột phải 
chứa đầy thức ăn, phụ bộ và chuỷ không có dấu hiệu mòn, các chân và râu còn 
nguyên vẹn; Giống phải được kiểm tra sạch bệnh, kích cỡ giống: Post Larvae 
12 – 15; Kiểm tra các yếu tố môi trường trước khi thả, Trước khi thả, ngâm 
bao đựng tôm giống trong nước ao 30 phút để cân bằng nhiệt độ nước bên 
trong và ngoài túi, sau đó mở túi giống và lấy dần nước trong ao vào túi để 
tôm giống thích nghi, vị trí thả ở đầu gió trong ao, vào buổi sáng sớm hoặc 
chiều mát; Mật độ thả ương từ 0,5 – 1 con/lít nước.

Bước 4: Chăm sóc và quản lý.

Trong quá trình ương nuôi, cứ 3 – 4 ngày thu mẫu nước và mẫu tôm để 
kiểm tra các chỉ tiêu: bệnh thường gặp trên tôm, mật độ vi khuẩn trong tôm 
và trong nước nuôi…Đảm bảo tôm sạch bệnh và sinh trưởng tốt trong môi 
trường nuôi. Nguồn thức ăn được sử dụng từ các thương hiệu lớn, uy tín chất 
lượng, thành phần dinh dưỡng cao và cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Trong quá trình nuôi, màu nước được duy trì ổn định thông qua việc sử dụng 
chế phẩm sinh học có các dòng lợi khuẩn Lactobacillus, Pediococcus, Bacil-
lus định kỳ 7 ngày/lần. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp nhờ công nghệ Semi 
- Biofloc ngăn chặn các tác nhân gây bệnh, kìm hãm sự phát triển của các tác 
nhân gây bệnh.

Si phong – thay nước: Tiến hành khi tôm ương được 5 ngày, các chất thải 
đã tích tụ nhiều ở đáy ao, tần suất 1 lần/ngày, thời điểm là 8h – 9h sáng. Hàng 
ngày, sau khi si phong thì tiến hành cấp bù lượng nước thải ra hoặc định kỳ 
cấp nước bù vào ao, giữ cho mực nước trong ao không xuống dưới 1,2m, quan 
sát độ trong của nước, nếu chất lơ lửng trong nước quá nhiều (hạt floc) hoặc 
độ trong thấp (< 20cm), tiến hành xả nước 10 – 20% và cấp nước mới.

Tính mới.
Ứng dụng công nghệ Semi – Biofloc thông qua việc sử dụng chế phẩm 

sinh học Baru giúp kiểm soát sự gia tăng của tảo và các chất khí độc hại như 

NO2, NO3, NH3, H2S đối với sự sinh trưởng của tôm, cũng như góp phần đẩy 
nhanh quá trình phân huỷ chất hữu cơ trong bùn và nước ao nuôi.

Việc duy trì sử dụng Baru trong suốt quá trình nuôi giúp ổn định nước, 
nên không sử dụng kháng sinh, hoá chất cấm, giúp nâng cao sức khỏe và 
phòng bệnh cho tôm.

Tính hiệu quả.
Giúp tạo ra và duy trì hỗn hợp vi sinh vật có lợi trong môi trường nước và 

trong hệ tiêu hoá tôm nuôi. Ngoài ra, các chuẩn vi sinh đặc biệt (Lactobacil-
lus, Pendiococcus, Bacillus) của công nghệ này tạo ra có khả năng tổng hợp 
một số loại kháng sinh, enzyme và vitamin có lợi, giúp tôm tăng trưởng tốt, 
hỗ trợ đường ruột, tiêu hóa thức ăn tốt hơn và giảm thời gian nuôi.

Cho năng suất cao hơn 50%, đồng thời giảm tỷ lệ tôm chết xuống dưới 
5%, mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm rủi ro trong quá trình nuôi.

Trong suốt quá trình nuôi, quản lý môi trường ao tốt làm cho chất lượng 
tôm nuôi luôn bảo đảm sạch, an toàn.

Giảm thiểu mùi tanh hôi của bùn, nước ao nuôi. Giảm thiểu sự hình thành 
và lắng đọng các chất hữu cơ dư thừa, từ đó giảm áp lực ô nhiễm môi trường 
khi xả thải.

Tăng cường sức khoẻ và phòng bệnh cho tôm bằng cách ức chế các vi 
khuẩn gây hại và tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh 
phân trắng và gan tụy, tăng tỷ lệ sống.

Khả năng áp dụng.
Quy trình ban đầu được triển khai thí điểm tại Trạm Thực nghiệm Sản 

xuất nước mặn Tiến Thành và hiện nay vẫn tiếp tục được thực hiện. Giải 
pháp đã được nhân rộng phổ biến tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình (Hoà 
Thắng), Hàm Thuận Bắc (Phú Long), Hàm Thuận Nam và các tỉnh khác rất 
thành công.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
PHỐI HỢP BIỆN PHÁP BAO TRÁI VỚI BIỆN PHÁP KHÁC

ĐỂ QUẢN LÝ TỔNG HỢP BỆNH ĐỐM NÂU
(NEOSCYTALIDIUM DIMIDIATUM) TRÊN CÂY THANH LONG

MAI THỊ THÚY KIỀU
Năm sinh: 1982

Nghề nghiệp: CCVC
Địa chỉ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

tỉnh Bình Thuận

Nội dung giải pháp.

Để hướng dẫn nông dân quản lý bệnh đốm nâu an toàn và hiệu quả, ngày 
28/6/2016 Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành “Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh 
đốm nâu hại thanh long” theo công văn số 1162/BVTV-QLSVGHR của Cục 
Bảo vệ thực vật gồm các biện pháp như: chọn giống sạch bệnh, đối với biện 

pháp canh tác như vệ sinh vườn, cắt tỉa cành bệnh, xử lý cành bệnh bằng chế 
phẩm vi sinh và sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ bệnh...

Đồng thời dựa trên quy trình của Cục Bảo vệ thực vật và tình hình thực 
tế tại địa phương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng xây dựng 
quy trình quản lý bệnh đốm nâu hàng năm để hướng dẫn nông dân phòng trừ 
bệnh đốm nâu. Trong đó nhấn mạnh biện pháp quản lý bệnh trên diện rộng và 
giảm thiểu nguồn bệnh từ công tác vệ sinh vườn là chủ yếu. Bao gồm các giải 
pháp như: vệ sinh tiêu hủy nguồn bệnh, lấy chồi né bệnh, không lấy chồi trong 
mùa mưa) kết hợp với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả là giải pháp 
kinh tế nhất để nông dân quản lý bệnh đốm nâu.

Trong đó, giải pháp “Phối hợp biện pháp bao trái với biện pháp khác 
để quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây 
thanh long” là một trong những biện pháp đã được tác giả nghiên cứu thử 
nghiệm và đã chứng minh được hiệu quả cao.

Giải pháp được thực hiện: Sử dụng túi nilong trắng, túi bao quả chuyên 
dùng để bao quả vào một trong các thời điểm: nụ bông đạt khoảng 14 ngày 
tuổi hoặc ở thời điểm sau khi hoa nở 2 - 3 ngày (sau khi rút bông) để bảo vệ 
quả trong mùa mưa và tháo túi bao lúc 3 - 5 ngày trước thu hoạch. Với các 
bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị túi nilong hở 2 đầu, có đục lỗ sẵn bên hông để thoát 
nước và dây thun.

Bước 2: Cột dây thun vào 1 đầu túi nilong.

Bước 3: Tiến hành bao vào hoa thanh long. 

* Lưu ý: Trước khi bao hoa, nên phun thuốc trừ bệnh đốm nâu trước đã 
được đăng ký trong danh mục được phép sử dụng hàng năm trên cây thanh 
long, để hạn chế mầm bệnh tấn công vào mùa mưa. Nên chủ động sử dụng 
bao quả vào thời điểm nụ bông đạt khoảng 14 ngày tuổi, vì nụ bông càng lớn 
càng khó bao.

Tính mới.

Bao trái ở giai đoạn búp kết hợp với phun thuốc trừ nấm để hạn chế bệnh 
đốm nâu vào mùa mưa. Khi bao trái có cột dây thun ở phần đầu, vào mùa mưa 
bào tử không theo nước mưa di chuyển từ trên cành xuống xâm nhập vào búp 
và trái thanh long. Đồng thời 1 đầu hở để chúng ta có thể đưa vòi phun vào 
phun thuốc dưỡng và kết hợp với thuốc nấm trong điều kiện áp lực bệnh cao.

Tính hiệu quả.

Khi sử dụng tổng hợp các biện pháp trước đây tỷ lệ bệnh trên vườn giảm 
50%, nhưng khi sử dụng biện pháp bao quả cho nụ, trái thanh long kết hợp với 
biện pháp khác sẽ giảm tỷ lệ bệnh trên vườn tới 70% so với đối chứng không 
thực hiện các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh hại trên thanh long.

Ứng dụng giải pháp trên đã giúp cải thiện đời sống của người nông dân 
trồng thanh long nhờ tỷ lệ bệnh giảm, phần trăm trái loại 1 nhiều hơn, thanh 
long bán được giá hơn.

Sau khi bao quả, số lần phun thuốc giảm được 1 lần so với không áp dụng 
biện pháp, từ đó giúp người nông dân tiết kiệm chi phí đầu ra khi trồng thanh 
long và bảo vệ sức khỏe của mình.

Khả năng áp dụng.

Tất cả nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh đều có 
khả năng áp dụng được, nhất là đối với các Hợp tác xã, Trang trại sản xuất lớn 
để xuất khẩu thanh long đi các thị trường khó tính vì quá trình bao trái đã 
được áp dụng thử nghiệm từ tháng 8/2020 – 01/2021 tại một số vườn thanh 
long ở huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.

Để hướng dẫn nông dân quản lý bệnh đốm nâu an toàn và hiệu quả, ngày 
28/6/2016 Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành “Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh 
đốm nâu hại thanh long” theo công văn số 1162/BVTV-QLSVGHR của Cục 
Bảo vệ thực vật gồm các biện pháp như: chọn giống sạch bệnh, đối với biện 

pháp canh tác như vệ sinh vườn, cắt tỉa cành bệnh, xử lý cành bệnh bằng chế 
phẩm vi sinh và sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ bệnh...

Đồng thời dựa trên quy trình của Cục Bảo vệ thực vật và tình hình thực 
tế tại địa phương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng xây dựng 
quy trình quản lý bệnh đốm nâu hàng năm để hướng dẫn nông dân phòng trừ 
bệnh đốm nâu. Trong đó nhấn mạnh biện pháp quản lý bệnh trên diện rộng và 
giảm thiểu nguồn bệnh từ công tác vệ sinh vườn là chủ yếu. Bao gồm các giải 
pháp như: vệ sinh tiêu hủy nguồn bệnh, lấy chồi né bệnh, không lấy chồi trong 
mùa mưa) kết hợp với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả là giải pháp 
kinh tế nhất để nông dân quản lý bệnh đốm nâu.

Trong đó, giải pháp “Phối hợp biện pháp bao trái với biện pháp khác 
để quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây 
thanh long” là một trong những biện pháp đã được tác giả nghiên cứu thử 
nghiệm và đã chứng minh được hiệu quả cao.

Giải pháp được thực hiện: Sử dụng túi nilong trắng, túi bao quả chuyên 
dùng để bao quả vào một trong các thời điểm: nụ bông đạt khoảng 14 ngày 
tuổi hoặc ở thời điểm sau khi hoa nở 2 - 3 ngày (sau khi rút bông) để bảo vệ 
quả trong mùa mưa và tháo túi bao lúc 3 - 5 ngày trước thu hoạch. Với các 
bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị túi nilong hở 2 đầu, có đục lỗ sẵn bên hông để thoát 
nước và dây thun.

Bước 2: Cột dây thun vào 1 đầu túi nilong.

Bước 3: Tiến hành bao vào hoa thanh long. 

* Lưu ý: Trước khi bao hoa, nên phun thuốc trừ bệnh đốm nâu trước đã 
được đăng ký trong danh mục được phép sử dụng hàng năm trên cây thanh 
long, để hạn chế mầm bệnh tấn công vào mùa mưa. Nên chủ động sử dụng 
bao quả vào thời điểm nụ bông đạt khoảng 14 ngày tuổi, vì nụ bông càng lớn 
càng khó bao.

Tính mới.

Bao trái ở giai đoạn búp kết hợp với phun thuốc trừ nấm để hạn chế bệnh 
đốm nâu vào mùa mưa. Khi bao trái có cột dây thun ở phần đầu, vào mùa mưa 
bào tử không theo nước mưa di chuyển từ trên cành xuống xâm nhập vào búp 
và trái thanh long. Đồng thời 1 đầu hở để chúng ta có thể đưa vòi phun vào 
phun thuốc dưỡng và kết hợp với thuốc nấm trong điều kiện áp lực bệnh cao.

Tính hiệu quả.

Khi sử dụng tổng hợp các biện pháp trước đây tỷ lệ bệnh trên vườn giảm 
50%, nhưng khi sử dụng biện pháp bao quả cho nụ, trái thanh long kết hợp với 
biện pháp khác sẽ giảm tỷ lệ bệnh trên vườn tới 70% so với đối chứng không 
thực hiện các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh hại trên thanh long.

Ứng dụng giải pháp trên đã giúp cải thiện đời sống của người nông dân 
trồng thanh long nhờ tỷ lệ bệnh giảm, phần trăm trái loại 1 nhiều hơn, thanh 
long bán được giá hơn.

Sau khi bao quả, số lần phun thuốc giảm được 1 lần so với không áp dụng 
biện pháp, từ đó giúp người nông dân tiết kiệm chi phí đầu ra khi trồng thanh 
long và bảo vệ sức khỏe của mình.

Khả năng áp dụng.

Tất cả nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh đều có 
khả năng áp dụng được, nhất là đối với các Hợp tác xã, Trang trại sản xuất lớn 
để xuất khẩu thanh long đi các thị trường khó tính vì quá trình bao trái đã 
được áp dụng thử nghiệm từ tháng 8/2020 – 01/2021 tại một số vườn thanh 
long ở huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI

Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

Nội dung giải pháp.

Để hướng dẫn nông dân quản lý bệnh đốm nâu an toàn và hiệu quả, ngày 
28/6/2016 Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành “Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh 
đốm nâu hại thanh long” theo công văn số 1162/BVTV-QLSVGHR của Cục 
Bảo vệ thực vật gồm các biện pháp như: chọn giống sạch bệnh, đối với biện 

pháp canh tác như vệ sinh vườn, cắt tỉa cành bệnh, xử lý cành bệnh bằng chế 
phẩm vi sinh và sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ bệnh...

Đồng thời dựa trên quy trình của Cục Bảo vệ thực vật và tình hình thực 
tế tại địa phương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng xây dựng 
quy trình quản lý bệnh đốm nâu hàng năm để hướng dẫn nông dân phòng trừ 
bệnh đốm nâu. Trong đó nhấn mạnh biện pháp quản lý bệnh trên diện rộng và 
giảm thiểu nguồn bệnh từ công tác vệ sinh vườn là chủ yếu. Bao gồm các giải 
pháp như: vệ sinh tiêu hủy nguồn bệnh, lấy chồi né bệnh, không lấy chồi trong 
mùa mưa) kết hợp với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả là giải pháp 
kinh tế nhất để nông dân quản lý bệnh đốm nâu.

Trong đó, giải pháp “Phối hợp biện pháp bao trái với biện pháp khác 
để quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây 
thanh long” là một trong những biện pháp đã được tác giả nghiên cứu thử 
nghiệm và đã chứng minh được hiệu quả cao.

Giải pháp được thực hiện: Sử dụng túi nilong trắng, túi bao quả chuyên 
dùng để bao quả vào một trong các thời điểm: nụ bông đạt khoảng 14 ngày 
tuổi hoặc ở thời điểm sau khi hoa nở 2 - 3 ngày (sau khi rút bông) để bảo vệ 
quả trong mùa mưa và tháo túi bao lúc 3 - 5 ngày trước thu hoạch. Với các 
bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị túi nilong hở 2 đầu, có đục lỗ sẵn bên hông để thoát 
nước và dây thun.

Bước 2: Cột dây thun vào 1 đầu túi nilong.

Bước 3: Tiến hành bao vào hoa thanh long. 

* Lưu ý: Trước khi bao hoa, nên phun thuốc trừ bệnh đốm nâu trước đã 
được đăng ký trong danh mục được phép sử dụng hàng năm trên cây thanh 
long, để hạn chế mầm bệnh tấn công vào mùa mưa. Nên chủ động sử dụng 
bao quả vào thời điểm nụ bông đạt khoảng 14 ngày tuổi, vì nụ bông càng lớn 
càng khó bao.

Tính mới.

Bao trái ở giai đoạn búp kết hợp với phun thuốc trừ nấm để hạn chế bệnh 
đốm nâu vào mùa mưa. Khi bao trái có cột dây thun ở phần đầu, vào mùa mưa 
bào tử không theo nước mưa di chuyển từ trên cành xuống xâm nhập vào búp 
và trái thanh long. Đồng thời 1 đầu hở để chúng ta có thể đưa vòi phun vào 
phun thuốc dưỡng và kết hợp với thuốc nấm trong điều kiện áp lực bệnh cao.

Tính hiệu quả.

Khi sử dụng tổng hợp các biện pháp trước đây tỷ lệ bệnh trên vườn giảm 
50%, nhưng khi sử dụng biện pháp bao quả cho nụ, trái thanh long kết hợp với 
biện pháp khác sẽ giảm tỷ lệ bệnh trên vườn tới 70% so với đối chứng không 
thực hiện các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh hại trên thanh long.

Ứng dụng giải pháp trên đã giúp cải thiện đời sống của người nông dân 
trồng thanh long nhờ tỷ lệ bệnh giảm, phần trăm trái loại 1 nhiều hơn, thanh 
long bán được giá hơn.

Sau khi bao quả, số lần phun thuốc giảm được 1 lần so với không áp dụng 
biện pháp, từ đó giúp người nông dân tiết kiệm chi phí đầu ra khi trồng thanh 
long và bảo vệ sức khỏe của mình.

Khả năng áp dụng.

Tất cả nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh đều có 
khả năng áp dụng được, nhất là đối với các Hợp tác xã, Trang trại sản xuất lớn 
để xuất khẩu thanh long đi các thị trường khó tính vì quá trình bao trái đã 
được áp dụng thử nghiệm từ tháng 8/2020 – 01/2021 tại một số vườn thanh 
long ở huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 
chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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Nội dung giải pháp.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm rượu vang thanh long, tuy 

nhiên nhìn chung các sản phẩm này đều theo giải pháp truyền thống, với quy 

trình thực hiện như sau: trái Thanh long sau khi được thu hoạch sẽ được rửa 

sạch bằng nước để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp đến là công đoạn lột vỏ và đưa đi 

nghiền nát. Sau khi được nghiền nát, thanh long sẽ được thêm đường làm ngọt 

và để lên men tự nhiên 07 ngày trong thùng chứa. Sau đó hỗn hợp sẽ được lọc 

bã, giữ lại phần nước và tiếp tục ủ lại 21 ngày trong thùng chứa. Khi quá trình 

ủ đã xong, hỗn hợp rượu thanh long sẽ được mang đi lọc để loại bỏ các căn 

dư còn sót lại. Sau đó rượu thanh long được đóng thành chai, qua quá trình 

kiểm định sẽ được mang đi bán.

Ưu điểm của quy trình này là dễ làm, dễ phát triển, không đòi hỏi quá 

nhiều về tay nghề cao. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp lên men rượu 

truyền thống đối với thanh long là: Rượu quá ngọt sau khi lên men; Độ cồn 

không cao; Có màu đục gây mất thẩm mỹ, nhìn vào cảm giác rượu rẻ tiền 

hoặc kém chất lượng; Không giữ được màu sắc của rượu trong thời gian dài; 

Việc lưu trữ khó khăn, vì rượu bị tái lên men trong chai, dễ gây nổ, vỡ chai 

trong quá trình lưu trữ và vận chuyển…

Trong giai đoạn hiện nay, Bình Thuận đã và đang được đẩy mạnh đầu tư 

xây dựng hạ tầng cùng với nhiều loại hình đa dạng nhằm mục đích phục vụ 

du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Xuất phát từ vấn đề trên cùng với việc 

khắc phục những hạn chế của quy trình sản xuất rượu vang thanh long theo 

phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc 

sản xuất rượu vang thanh long”. Kết quả sản phẩm có những tính mới và 

quy trình có những tính sáng tạo hơn so với sản phẩm và quy trình cũ được 

thể hiện theo sơ đồ sau:

Tính mới.

Áp dụng quy trình trên đã xác định độ ngọt một cách chính xác trước khi 
lên men từ đó đảm bảo sự đồng nhất về độ đường cho sản phẩm và giữ được 
các chất dinh dưỡng cần thiết.

Qua các giai đoạn thanh trùng/tiệt trùng, tinh chỉnh pH, độ mặn và tăng 
oxy cho giai đoạn đầu đã loại bỏ những bất lợi cho con men và tăng yếu tố có 
lợi, giúp cho men phát triển tốt, tránh mùi khó chịu và vị chua đồng thời tăng 
cường hương vị cho sản phẩm.

Quá trình khử pectin giúp cho rượu trong, có màu đẹp hơn các sản phẩm 
cùng loại.

• Lời mở đầu
• Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.
• Công văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Chủ 
tịch UBND tỉnh V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận.
• Danh sách Ban Tổ chức và Tổ thư ký Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 02/01/2020 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX về việc ban hành Thể lệ Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX 
(2020-2021).
• Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 10/8/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh V/v thành lập các Hội đồng thẩm định Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Quyết định số 254/QĐ-BTC ngày 10/8/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh V/v thành lập Hội đồng xét giải Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Báo cáo số 270/BC-BTC ngày 01/9/2021 của Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 10/9/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh V/v cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả 
và nhóm tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
lần thứ IX (2020-2021).
• Danh sách các tác giả (nhóm tác giả) đạt giải hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).

• Quyết định số 30/QĐ-BTC ngày 04/10/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh V/v khen thưởng các tập thể có thành tích 
xuất sắc trong tổ chức, tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị cai nghiện ma 
túy bằng chất thay thế Methadone, khắc phục tình trạng bỏ trị của 
bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi.
• Đầu tưới phun mưa lệch tâm.
• Hệ thống tưới với béc phun đa năng chăm sóc cây ăn quả.
• Hệ thống châm hóa chất tự động, luân phiên bơm, quan sát, cảnh báo.
• Thùng rác thông minh.
• Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy sản.
• Thiết kế mô hình dàn trải tủ lạnh Inverter.
• Thiết kế mô hình định hình bánh tự động.
• Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS.
• Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận.
• Phần mềm quản lý nề nếp học sinh online.
• Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện truyền 
cảm hứng.
• Mô hình vai trò của Rừng.
• Mô hình cổng trường an toàn, văn minh giờ tan học.
• Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động phong trào và hoạt động trải 
nghiệm đạt hiệu quả cao ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1.
• Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy và sử dụng sơ đồ tư duy trong 
lịch sử.
•  Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc sản xuất rượu vang thanh long.
• Giải pháp mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
trong hệ thống ao lót bạt theo công nghệ Semi - Biofloc.
• Phối hợp biện pháp bao trái với biện pháp khác để quản lý tổng hợp 
bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long.
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MỤC LỤC
Sản phẩm có màu ổn định hơn và đẹp hơn vì khi loại bỏ khí oxy sẽ hạn 

chế biến đổi màu sắc trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Không còn sự lên men khi đóng chai, bảo quản hay vận chuyển.

Tính hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất, đã làm giảm một lượng đường đáng kể cho sản 
phẩm, vì vậy đã tiết kiệm một khoản chi phí cao khi thực hiện.

Giảm hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhờ kiểm soát tốt quy 
định về môi trường và quá trình lên men thanh long.

Tiết kiệm chi phí đổi trả cho nhà sản xuất và các đại lý do sản phẩm có 
thời gian bảo quản lâu hơn và gần như không bị hư hại biến đổi màu sau khi 
quá trình đóng chai hoàn tất.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao nên dễ dàng tiếp cận với các khách 
hàng: Nga, Trung, Nhật, Hàn... từ đó giúp sản phẩm có giá trị hơn.

Tạo việc làm mới cho bà con, giúp giải quyết đầu ra nông sản cho người 
dân và hạn chế nông sản thừa gây ô nhiễm môi trường.

Giúp thúc đẩy, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch của tỉnh Bình 
Thuận thông qua sản phẩm.

Khả năng áp dụng.

Hiện quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Ánh Hồng Phúc với 
quy mô 1.000 L/lần/tuần và ngày càng nhiều đơn vị quan tâm về sản phẩm 
của giải pháp với mục đích mong muốn xuất khẩu và đặc gia công. Dự kiến 
trong năm 2022, tác giả có kế hoạch mở rộng sản xuất với nâng xuất dự định 
18.000 L/năm.

Sản phẩm hiện đang được bán tại đảo Phú Quý, thành phố Phan Thiết, 

thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.
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• Lời mở đầu
• Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 26/9/2006 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.
• Công văn số 3735/UBND-KGVXNV ngày 02/10/2019 của Chủ 
tịch UBND tỉnh V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận.
• Danh sách Ban Tổ chức và Tổ thư ký Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 02/01/2020 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX về việc ban hành Thể lệ Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần IX 
(2020-2021).
• Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 10/8/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh V/v thành lập các Hội đồng thẩm định Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Quyết định số 254/QĐ-BTC ngày 10/8/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh V/v thành lập Hội đồng xét giải Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Báo cáo số 270/BC-BTC ngày 01/9/2021 của Ban Tổ chức Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 10/9/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh V/v cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả 
và nhóm tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 
lần thứ IX (2020-2021).
• Danh sách các tác giả (nhóm tác giả) đạt giải hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2020-2021).

• Quyết định số 30/QĐ-BTC ngày 04/10/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh V/v khen thưởng các tập thể có thành tích 
xuất sắc trong tổ chức, tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX (2020-2021).
• Giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị cai nghiện ma 
túy bằng chất thay thế Methadone, khắc phục tình trạng bỏ trị của 
bệnh nhân tại Trung tâm Y tế La Gi.
• Đầu tưới phun mưa lệch tâm.
• Hệ thống tưới với béc phun đa năng chăm sóc cây ăn quả.
• Hệ thống châm hóa chất tự động, luân phiên bơm, quan sát, cảnh báo.
• Thùng rác thông minh.
• Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy sản.
• Thiết kế mô hình dàn trải tủ lạnh Inverter.
• Thiết kế mô hình định hình bánh tự động.
• Xe đẩy dụng cụ thí nghiệm đa năng trong trường THCS.
• Hệ thống quản lý Giấy chứng nhận.
• Phần mềm quản lý nề nếp học sinh online.
• Hình thành kỹ năng mềm cho học sinh qua mô hình thư viện truyền 
cảm hứng.
• Mô hình vai trò của Rừng.
• Mô hình cổng trường an toàn, văn minh giờ tan học.
• Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động phong trào và hoạt động trải 
nghiệm đạt hiệu quả cao ở trường Tiểu học Lạc Tánh 1.
• Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy và sử dụng sơ đồ tư duy trong 
lịch sử.
•  Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc sản xuất rượu vang thanh long.
• Giải pháp mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
trong hệ thống ao lót bạt theo công nghệ Semi - Biofloc.
• Phối hợp biện pháp bao trái với biện pháp khác để quản lý tổng hợp 
bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long.
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Chịu trách nhiệm xuất bản:
TS. LƯƠNG THANH SƠN

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
******

Ban biên tập:
LƯƠNG THANH SƠN

ĐỖ VI THỦY
HỒ VĂN KHANG

******

Trình bày:
HỒ VĂN KHANG

******

Cơ quan:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH THUẬN

08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3834163

In 250 bản, khuôn khổ 16 x 24 cm. Tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận 
(77 Võ Thị Sáu - Phường Bình Hưng - TP. Phan Thiết -  Tỉnh Bình Thuận). Giấy 
phép xuất bản số 22/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận 
cấp ngày 17/8/2022. In xong và nộp lưu chiểu tháng 9/2022.




