
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

V/v giới thiệu công trình sáng tạo 

khoa học và công nghệ để công bố 

trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 

năm 2020 

 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố  

và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam -  

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

 

Thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và 

phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam: Kế hoạch số 110/KH-BCĐSVSTVN 

ngày 15/4/2020 về việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách 

vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020; Quyết định số 281/QĐ-BCĐSVSTVN ngày 

15/4/2020 về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển 

chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020; Công văn số 790/BCĐSVSTVN 

ngày 15/4/2020 về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ 

để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020;  

Sau khi nghiên cứu, xem xét các công trình do các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh đề cử, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn lựa chọn, giới thiệu 03 (ba) công 

trình sáng tạo khoa học và công nghệ của tỉnh để tham gia tuyển chọn, công bố 

trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020, gồm: 

1. Chế tạo hệ thống ăn tự động trong nuôi gà thả vườn. 

2. Thiết kế và chế tạo thiết bị phòng tật cận thị. 

3. Mô hình thuyền phao cứu sinh.  

Hồ sơ gửi kèm theo gồm: Báo cáo tóm tắt 03 Công trình sáng tạo khoa 

học công nghệ; ảnh của các tác giả (bản cứng và bản mềm); bản phô tô Giấy 

chứng nhận giải thưởng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo tuyển 

chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam - Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHCN, GDĐT; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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TÓM TẮT CÔNG TRÌNH ĐỀ XUẤT, GIỚI THIỆU THAM GIA  

TUYỂN CHỌN, CÔNG BỐ TRONG SÁCH VÀNG SÁNG TẠO  

VIỆT NAM NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-KGVX ngày        /6/2020  

của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Công trình Chế tạo hệ thống ăn tự động trong nuôi gà thả vườn 

- Tác giả: Hoàng Văn Chuyên, Lý Thị Thu Huế. 

- Địa chỉ: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hồng 

Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

- Giải thưởng đạt được: giải Khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2019. 

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của công trình:  

+ Nghiên cứu, chế tạo, cải tiến các hệ thống cung cấp thức ăn chăn nuôi 

nói chung, chăn nuôi gà thả vườn nói riêng là vấn đề đang được quan tâm đổi 

mới không ngừng nhằm tạo ra những hệ thống thông minh, đa tiện dụng nhằm 

đáp ứng nhu cầu chăn nuôi ngày một tăng của các hộ gia đình, sản phẩm được 

tạo ra chủ yếu tận dụng từ các đồ gia dụng có sẵn để chế tạo nhưng vẫn đem lại 

hiệu quả cao khi đem vào khai thác và sử dụng. Nội dung nghiên cứu ý nghĩa 

trong việc cung cấp cơ sở kỹ thuật để định hướng thiết kế các hệ thống cung cấp 

thức ăn tự động trong chăn nuôi gia cầm sau này. 

 + Sản phẩm có thể áp dụng rộng rãi cho các hộ gia đình đang chăn nuôi 

gà theo hình thức thả vườn. Nội dung nghiên cứu giúp tìm ra những ưu điểm, 

hạn chế và đề xuất ý tưởng giải pháp khắc phục hạn chế của các hệ thống cung 

cấp thức ăn cho gà hiện nay, có thể tiếp tục đề xuất cho các nhà thiết kế vật tư 

chăn nuôi gia cầm tạo ra hệ thống thông minh, ưu việt hơn. Sản phẩm này đã 

giúp các hộ gia đình sẽ quan tâm hơn đến việc chăn nuôi gà nhất là nuôi gà theo 

hình thức thả vườn. 

2. Thiết kế và chế tạo thiết bị phòng tật cận thị 

- Tác giả: Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Đình Dũng, Phạm Dương Tuấn Kiệt. 

- Địa chỉ: Trường THPT Chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn. 

- Giải thưởng đạt được: giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 

dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020. 

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của công trình: thiết bị phòng tật cận thị 

bảo đảm tính mới, tính sáng tạo, khắc phục được nhược điểm tồn tại ở các thiết 

bị hiện có, dễ sử dụng, giá thành phù hợp, các trường học và gia đình học sinh 

có thể trang bị, góp phần giảm thiểu, phòng tật cận thị do 3 nguyên nhân chủ 

yếu gây ra (do điều kiện ánh sáng yếu; mắt quá gần trang sách vở; thời gian học 
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tập dài mà mắt không được nghỉ ngơi hợp lý) và đưa vào sử dụng trong thực tế. 

Thiết bị hoạt động khá ổn định, chính xác theo yêu cầu.  

3. Mô hình thuyền phao cứu sinh 

  - Tác giả: Phạm Thị Thủy, Trần Tuấn Hiệp, Trần Bảo Ngọc. 

- Địa chỉ: Trường THPT Chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn. 

- Giải thưởng đạt được: giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 

dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020. 

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của công trình:  

 + Ý nghĩa thực tiễn: “Mô hình thuyền phao cứu sinh” là thiết bị được sử 

dụng trong tình huống khẩn cấp phải rời bỏ tàu khi có sự cố chìm tàu, nên được 

thiết kế với cấu tạo và nguyên lý hoạt động tương đối đơn giản, gọn nhẹ, cơ 

động và dễ sử dụng, an toàn, chi phí chế tạo không quá cao. Phần bên trong 

khoang chứa của thiết bị có bọc các đệm mút và lớp gioăng cao su để chống va 

đập. Phần bên ngoài vỏ thiết bị được sơn phản quang để phát tín hiệu cứu hộ. 

 + Ý nghĩa khoa học: “Mô hình thuyền phao cứu sinh” được chế tạo từ 

những vật liệu đơn giản, tất cả các bộ phận tiếp xúc với nước biển đều sử dụng  

vật liệu Compozits chuyên dùng làm vỏ tàu bảo đảm an toàn, tránh được tác 

động lực. Nếu ứng dụng thiết bị này vào thực tiễn sẽ hỗ trợ đắc lực cho các ngư 

dân đánh bắt cá trên biển tự bảo vệ và cứu mình trước những rủi ro nguy hiểm 

bất chợt ập đến. 

(Ấn định 03 công trình đề xuất)./. 
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