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Lêi nãi ®Çu
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã căn dặn “Vì
lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng
người”. Thực hiện lời dạy của Người trong những năm qua Đảng và
Nhà nước ta đã không ngừng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ
phát triển toàn diện, trong đó lực lượng thanh thiếu niên, nhi đồng được
đặc biệt coi trọng.
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo
dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tổ chức thành
công Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN, NĐ) của tỉnh
hàng năm và tham dự Cuộc thi toàn quốc.
Cuộc thi đã khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo của TTN,
NĐ trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ
năng tư duy sáng tạo, gắn lý thuyết với thực hành và xây dựng ước mơ
trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Hằng năm, Phú Thọ đều có sản
phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ toàn quốc, trong đó có nhiều
huy chương vàng, bạc, đồng và nhiều phần thưởng khác. Đặc biệt năm
2015 sản phẩm của em Nguyễn Trung Thành, Minh Đài, Tân Sơn đoạt
giải nhất Cuộc thi quốc tế.
Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ năm 2017 đã thu hút được đông đảo học
sinh các cấp tham gia, các huyện, thành, thị đã lựa chọn được 198 mô
hình, sản phẩm tiêu biểu tham dự thi cấp tỉnh, kết quả có 36 sản phẩm
đạt giải. Từ đó, đã lựa chọn được 22 mô hình, sản phẩm tiêu biểu tham
dự Cuộc thi toàn quốc.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc các mô hình, sản
phẩm tiêu biểu của các em đạt giải Cuộc thi năm 2017. Hy vọng cuốn
“Kỷ yếu Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tỉnh Phú Thọ năm 2017” sẽ đem
đến cho bạn đọc những cái nhìn mới của các thế hệ trẻ Đất Tổ đang học
tập vươn lên cống hiến vì một tương lai tốt đẹp hơn và cổ vũ động viên
các em tích cực sáng tạo, tham gia Cuộc thi trong các năm tiếp theo.
BAN BIÊN TẬP
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UBND TỈNH PHÚ THỌ
BAN TỔ CHỨC CÁC HỘI THI
SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 18 tháng 8 năm 2017

Số: 2097/QĐ-BTC
QUYẾT ĐỊNH
V/v Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo
thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2017
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
Phú Thọ về việc thành lập Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Kế hoạch số 5486/KH-BTC ngày 29/11/2016 của Trưởng ban tổ chức các Hội
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc tổ chức triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên,
nhi đồng năm 2017;
Căn cứ vào Thể lệ số 397/TL-BTC, ngày 23/11/2016 của Ban tổ chức các Hội thi
sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng tỉnh Phú Thọ năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BTC ngày 25/7/2017 của Trưởng ban tổ chức các Hội
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng giám khảo, Tổ
thư ký Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2017;
Căn cứ kết quả chấm, xét chọn các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi của Ban giám
khảo ngày 26-27/7/2017;
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Tờ trình số
07/TTr-LHH ngày 08/8/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Trao 36 giải thưởng cho các tác giả, đồng tác giả có mô hình, giải pháp đạt giải
Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2017, thuộc 5
lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi
trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, gồm:
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- 01 giải nhất, trị giá: 7.000.000 đồng/giải.
- 05 giải nhì, trị giá: 5.000.000 đồng/giải.
- 10 giải ba, trị giá: 4.000.000 đồng/giải.
- 20 giải khuyến khích, trị giá: 3.000.000 đồng/giải.
(Có danh sách đạt giải kèm theo)
2. Ban tổ chức thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo,
tuyên truyền và thực hiện Cuộc thi như sau:
* Tập thể gồm:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hòa
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đoan Hùng
- Trường THCS Cao Xá
- Huyện đoàn Phù Ninh
- Huyện đoàn Thanh Ba
* Cá nhân gồm:
- Em Lương Hà Gia, Lớp 2A, Trường Tiểu học Hùng Long, huyện Đoan Hùng
- Bà Đàm Thị Thu Huyền - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hòa
- Bà Lưu Thị Thu Bình - Giáo viên, Tổng phụ trách Đội trường THCS Cao Xá
- Ông Ngô Quang Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đoan Hùng
- Ông Hà Tuấn Hải, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Lập
3. Mức thưởng 1.000.000 đồng/tập thể và 500.000 đồng/cá nhân.
- Tổng giá trị tiền thưởng là: 139.500.000 đồng (Một trăm ba mươi chín triệu năm
trăm ngàn đồng chẵn), được trích từ nguồn kinh phí trong dự toán chi tổ chức các Hội thi
sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2017.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh, Thành viên Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và các tập thể, cá
nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT (Ô. San);
- CVP, PCVP (Ô. Anh);
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;
- Thành viên BTC;
- Lưu VT, VX5 (30b).

TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Hà Kế San
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DANH SÁCH CÁC MÔ HÌNH, SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
(Theo Quyết định số:2097/QĐ-BTC ngày 18/8/2017 của Ban tổ chức
các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh)
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Tãm t¾t c¸c m« h×nh, s¶n phÈm ®¹t gi¶i

Cuéc thi s¸ng t¹o
thanh thiÕu niªn, nhi ®ång
tØnh phó thä n¨m 2017
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gi¶I nhÊt

Đặng Cao Sơn, Lớp 7A
Trường THCS Cao Xá, Lâm Thao
Cao Hoàng Phúc, Lớp 7A
Phạm Minh Nguyệt, Lớp 9B
Lê Kiều Trang, Lớp 9A
Đặng Thùy Linh, Lớp 5A Trường Tiểu học Cao Xá, Lâm Thao

NỐT NHẠC THẦN KỲ
Âm nhạc là một môn học
góp phần rất lớn trong quá
trình hình thành và phát
triển trí tuệ, hình thành
những phẩm chất của cá
nhân. Đồ dùng của bộ môn
Âm nhạc trong nhà trường
rất ít, cũ và hỏng nhiều.
Chính vì vậy nhóm tác giả
đã sáng tạo ra mô hình "Nốt
nhạc thần kỳ" để làm đồ
dùng học.
Sản phẩm gồm có bảng
từ và các nốt nhạc làm bằng
xốp có gắn nam châm. Trên
bảng đã có sẵn các khuông nhạc, thầy cô giáo và các bạn học sinh chỉ việc gắn các nốt
nhạc thành bản nhạc bất kỳ trong chương trình Âm nhạc phổ thông.
Sản phẩm này có thể áp dụng rộng rãi cho các thầy cô giáo và học sinh làm đồ dùng
dạy và học trong trường tiểu học, trường THCS và cả các trường chuyên nghiệp giảng
dạy về bộ môn Âm nhạc.
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gi¶I nh×
Phí Thị Minh Hảo
Lớp11A5, Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

ỨNG DỤNG KHÁM PHÁ PHÚ THỌ TRÊN SMARTPHONE
Phú Thọ có thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư. Tuy nhiên,
công tác tuyên truyền chưa hiệu quả. Việc tra cứu, tìm hiểu về các thông tin của tỉnh còn
khó khăn nên hiệu quả khai thác những thế mạnh này chưa tương xứng với tiềm năng sẵn
có của tỉnh. Xuất phát từ thực tế trên tác giả đã thực hiện ý tưởng tạo nên Ứng dụng khám
phá Phú Thọ trên smartphone.
Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, các kiến thức trên nhiều lĩnh vực như
du lịch, giáo dục, ẩm thực... của tỉnh luôn được cập nhật. Tích hợp giữa bản đồ, thông tin
và hình ảnh với công cụ chỉ đường. Giải đáp thắc mắc của người tra cứu bằng việc trả lời
một số câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực, đưa ra những lời khuyên bổ ích.
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gi¶I nh×
Đào Thanh Huyền
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trần Mỹ Hạnh
Lớp 11A5, Trường THPT Thanh Thủy,
Thanh Thủy

MÔ HÌNH BỘ NHIỄM SẮC THỂ CỦA NGƯỜI
VÀ MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT BẰNG GIẤY MỀM

Với tiết học bộ môn
sinh học bài Bộ Nhiễm sắc
thể (NST) của người, khi
nhìn vào hình ảnh mẫu
trong SGK rất khó hình
dung ra NST ở cơ thể
người. Vì vậy, nhóm tác
giả xây dựng ý tưởng làm
một Bộ NST của người và
một số loài sinh vật trong
chương trình sinh học để
các bạn học sinh có thể dễ
dàng tiếp thu và học tập
một cách có hiệu quả nhất.
Bố cục của bộ sưu tập được sắp xếp hợp lí, đẹp mắt. Tên gọi Bộ NST đầu tiên là người
rồi đến các loài sinh vật được sắp xếp theo thứ tự số NST từ bé đến lớn, có hình ảnh minh
họa sinh động, kèm theo một số đặc trưng nổi trội của loài. Ngoài ra, phần thuyết minh
dưới mỗi Bộ NST cũng sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về NST của loài đó.
Bộ sưu tập Bộ NST có thể được sử dụng trong trường học, ở thư viện của các trường
THPT và THCS, được sử dụng trong các tiết dạy có liên quan đến NST. Ngoài ra bộ sưu
tập NST còn có thể dùng trong nghiên cứu khoa học, trưng bày.
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gi¶I nh×
Nguyễn Bá Linh, Lớp 11B
Nguyễn Minh Phương Thảo, Lớp 12H
Trường THPT Xuân Áng, Hạ Hòa

BÀN GHẾ TÁI CHẾ TỪ LỐP Ô TÔ CŨ
Trong cuộc sống gia đình
không gian nội thất cũng là một
trong những vấn đề được nhiều
người quan tâm. Tuy nhiên, với
điều kiện kinh tế hạn chế, nhiều
gia đình chưa thể chu tất cho ngôi
nhà một không gian thực sự thoải
mái, tiện lợi và thẩm mĩ. Việc tận
dụng vật liệu bỏ đi nhằm giảm
thiểu ô nhiễm môi trường từ lốp xe
ô tô để tái chế thành những vật
dụng gia đình hay đồ chơi trẻ em
đã được nhiều người sáng tạo và
áp dụng. Bộ bàn ghế gia đình tái
chế từ lốp ô tô cũ sẽ là một giải
pháp giúp cải thiện không gian
sống mà lại vô cùng tiết kiệm..
Sản phẩm có thiết kế đơn giản,
dễ sử dụng, chi phí hợp lí, đem lại
sự tiện lợi cho người dùng và có
thể ứng dụng rộng rãi với mọi đối
tượng. Đồng thời, với những
không gian nhỏ hẹp như phòng
ngủ, phòng đọc sách; một bộ bàn
ghế nhỏ gọn, xinh xắn sẽ là một ý
tưởng trang trí tuyệt vời. Qua đó
nâng cao chất lượng cuộc sống của
con người, góp phần tích cực trong
việc bảo vệ môi trường và giữ gìn
làng nghề truyền thống.
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gi¶I nh×
Trần Thị Hồng Hải
Lớp 12B, Trường THPT Quế Lâm, Đoan Hùng

TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOZIT
TỪ BÃ CHÈ - CAFE VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG
Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Hiện nay, các phụ phẩm nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
nói chung và huyện Đoan Hùng
nói riêng tương đối lớn và chủ yếu
sử dụng vào mục đích đốt trong
hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Từ
thực tế này, tác giả nảy sinh ý
tưởng chế tạo vật liệu compozit sử
dụng các phụ phẩm nông nghiệp.
Các bước thực hiện: Thu thập
bã chè, bã café đã qua sử dụng
trong sinh hoạt hàng ngày, trong
công nghiệp… Biến tính bã chè,
café, tổng hợp vật liệu compozit,
thiết lập hệ thống lọc nước có sử
dụng vật liệu compozit, lọc lần 1
đối với nước ô nhiễm, lọc lần 2 đối
với nước lọc lần 1, dung dịch hoàn
nguyên sau khi lọc được đưa vào
bể chứa.
Từ quá trình nghiên cứu, tác
giả đã đưa ra mô hình xử lí một
mẫu nước ô nhiễm. Mô hình đơn giản, dễ làm và thuận tiện trong quá trình xử lí. Việc sử
dụng vật liệu từ phụ phẩm nông nghiệp trong xử lí môi trương góp phần giảm chi phi
trong vấn đề xử lí môi trường tại hộ gia đình.
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gi¶I nh×
Nguyễn Trần Hoàng Anh, Lớp 11 Hóa
Kiều Thanh Hằng, Lớp 11 Anh
Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Việt Trì

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CÓ LỢI
CỦA CHẾ PHẨM TRÀ THẢO MỘC TỪ LÁ CHÈ VÀ QUẢ CỌ

Nhóm tác giả muốn tạo
ra một sản phẩm trà thảo
mộc được kết hợp chủ yếu
từ lá chè và quả cọ, hai loại
sản vật đặc trưng của vùng
trung du để bảo vệ sức khỏe
cộng đồng, góp phần phát
triển nền nông nghiệp trồng
chè trên địa bàn tỉnh Phú
Thọ.
Chế phẩm trà thảo mộc
bao gồm thành phần chính lá
chè già, cùi quả cọ chín và
các thành phần bổ sung. Lá
chè già và quả cọ chín (được
gọt bỏ vỏ để làm giảm vị
chát, tách lấy phần cùi) đều
được sấy khô ở nhiệt độ
950C trong 30 phút. Để cải tiến hương vị của chế phẩm trà, bổ sung thêm hỗn hợp gồm
quả cọ : cam thảo : râu ngô : hoa cúc trắng (tỷ lệ 2 : 3 : 2 : 3). Tỷ lệ này được xác định từ kết
quả nghiên cứu thăm dò bằng cách đánh giá cảm quan của nhóm nghiên cứu.
Các hoạt tính sinh học của chế phẩm (khả năng kháng khuẩn, khả năng kháng nấm,
khả năng chống oxy hóa, khả năng làm giảm béo phì và khả năng tiêu diệt tế bào ung thư
vú in vitro) đang thành công trong phòng thí nghiệm. Nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu
để sản phẩm có thể được Bộ Y tế chứng nhận.
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gi¶I ba
Chu Minh Hòa, Lớp 11A4
Nguyễn Ngọc Hiếu, Lớp 11A2
Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

GAME HỖ TRỢ HỌC TẬP
Hiện nay, hình thức học tập và thi cử ngày càng được đổi mới để đảm bảo tính chính
xác, nghiêm túc và công bằng. Thực hiện thi trắc nghiệm khách quan với các môn Toán,
Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Vì vậy, việc “Học mà chơi, chơi mà
học” sẽ giúp học sinh bớt căng thẳng hơn, kiến thức tiếp thu sẽ nhanh chóng, dễ dàng
hơn. Đây là lí do để nhóm tác giả tạo nên sản phẩm “Game hỗ trợ học tập”.
Game có chức năng nhập câu hỏi, gồm các câu hỏi trắc nghiệm trong đề ôn thi THPT
Quốc gia, đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kỳ… Thầy cô hoàn toàn có thể làm chủ được các
câu hỏi về mặt số lượng, mức độ… (đa phần các game có sẵn một gói câu hỏi cố định nên
tạo cảm giác nhàm chán, không linh hoạt theo mục đích của người dạy và người học).
Sản phẩm là một công cụ hỗ trợ tiện ích cho giáo viên và học sinh trong việc dạy và
học thông qua trò chơi.

17

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

gi¶I ba
Nguyễn Thị Minh Tâm
Đỗ Kiều Anh
Lớp 8A, Trường THCS Tình Cương, Cẩm Khê

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Trong chương trình học hiện nay, việc kiểm tra đánh giá là điều không thể thiếu nhằm
đánh giá đúng kết quả học tập. Với mong muốn có được một công cụ kiểm tra đánh giá
theo yêu cầu của người sử dụng, nhóm tác giả đã tạo ra “Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh
giá”.
Phần mềm với bộ câu hỏi mở, có thể thiết kế câu hỏi theo ý của người dùng được nạp
vào từ file access cauhoi.mdb với đường dẫn E:/cauhoi.mdb, ngoài ra còn một bộ câu hỏi
đi kèm và một file access mẫu. Người dùng có thể click đúp vào các file này để tạo bộ câu
hỏi mới hoặc sửa các câu hỏi đã có theo ý mình rồi lưu lại. Khi cần ôn tập hoặc kiểm tra ở
nội dung nào thì copy file chứa câu hỏi ở nội dung đó vào ổ E và đổi lại tên thành
cauhoi.mdb.
Với phần mềm này, bất cứ bạn học sinh nào đã học gõ văn bản và các thầy cô giáo
đều có thể tạo được.
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gi¶I ba
Nguyễn Quốc Khánh
Lớp 10A1, Trường THPT Hạ Hòa, Hạ Hòa

ĐÈN HỌC ĐA NĂNG
Hiện nay, ở Việt Nam tỷ lệ
học sinh mắc tật cận thị ngày
càng tăng. Nguyên nhân chủ
yếu dẫn tới cận thị ở học sinh
là do nguồn sáng không phù
hợp và thói quen học tập.
Trên thị trường có bán rất
nhiều đèn học chống cận với
chất lượng ánh sáng tốt. Tuy
nhiên, học sinh lại có thói
quen học tập không đúng dẫn
đến cận mà các loại đèn trên
không thể giải quyết được
vấn đề này. Trước tình hình
đó tác giả nảy sinh ý tưởng
thiết kế “Đèn học đa năng”.
Lượng điện mà đèn sử
dụng được tạo ra từ năng
lượng mặt trời thông qua tấm
pin năng lượng mặt trời. Đèn
có thể điều chỉnh góc chiếu
sáng và còn có biến trở giúp
điều chỉnh cường độ ánh
sáng cho phù hợp.
Trên thân đèn có lắp một
cảm biến hồng ngoại, khi học
sinh ngồi quá cúi đầu xuống sách vở thì sẽ chắn tia hồng ngoại đang phát và tia đó sẽ phản
xạ quay lại đầu thu kích hoạt còi điện báo học sinh cần giữ đúng khoảng cách. Việc này
lặp đi lặp lại giúp học sinh hình thành thói quen học tập đúng và không bị cận thị.
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gi¶I ba
Hoàng Thị Hiền Thảo
Lớp 9, Trường TH&THCS Nga Hoàng, Yên Lập

MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG VAC SINH THÁI
Xuất phát từ lòng yêu thiên nhiên, yêu lao động sáng tạo, yêu truyền thống văn hóa
dân tộc thiểu số của Việt Nam, cùng với sự say mê nghiên cứu tác giả đã làm “Mô hình
chuyển động VAC sinh thải” vừa thể hiện được tính liên môn giữa các môn khoa học, kĩ
thuật ở lớp 4 lớp 5 và các môn công nghệ ở khối trung học cơ sở....
Mô hình là một đồ dùng học tập hữu ích cho rất nhiều môn học ở trường tiểu học và
trung học cơ sở. Có thể ứng dụng vào thực tế ở tại địa phương vùng trung du Bắc bộ và
nhiều vùng trung du khác.
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gi¶I ba
Vương Đức Minh
Nguyễn Phương Thảo
Lớp 9A, Trường THCS Thạch Đồng, Thanh Thủy

QUẠT THÔNG MINH
Trên thị trường hiện nay có
rất nhiều sản phẩm làm mát như
điều hòa, quạt phun sương,
quạt hơi nước... nhưng giá
thành rất cao, chi phí điện năng
lớn. Không phải gia đình nào
cũng có điều kiện để mua sắm
những vật dụng đó. Chính từ
thực tế đó nhóm tác giả đã lên
kế hoạch làm sản phẩm “Quạt
thông minh”.
Khi bật công tắc cho dòng
điện chạy qua động cơ 220V
làm cánh quạt quay, lồng tản
gió quay như một chiếc quạt
thông thường. Trong những
ngày thời tiết nắng nóng có thể
cho đá vào trong phích đá, bật
máy bơm hút nước đá từ phích
đá vào dàn lạnh, hơi nước trong
không khí gặp dàn lạnh ngưng
tụ thành những hạt nước nhỏ
bám vào dàn lạnh tạo hơi ẩm
làm mát không khí và được
quạt đẩy ra ngoài. Quạt không
tốn nước do hệ thống nước tuần
hoàn, độ ẩm thích hợp với sức
khỏe khi sử dụng trong thời gian dài. .
Sản phẩm giúp mọi người ý thức được việc bảo vệ môi trường và tái chế rác thải. Sản
phẩm đã được áp dụng hiệu quả trong gia đình nhất là những ngày thời tiết nắng nóng.
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gi¶I ba
Trần Quốc Việt
Lớp 9A, Trường THCS Tiên Phong, Đoan Hùng

CHỔI QUÉT MẠNG NHỆN QUAY
Xuất phát từ công việc quét mạng nhện,
quét trần, tường nhà, lau quạt trần rất vất vả,
mất thời gian và không được sạch. Từ đó tác
giả có ý tưởng làm sản phẩm“ Chổi quét
mạng nhện quay”.
Các thiết bị để làm gồm: Mô tơ điện 1
chiều 12V, trụ gỗ tròn gắn chổi lông, cây tre,
công tắc điện, dây điện, bộ đổi điện 220V12V, ắc quy 12V. Nối chổi quét với nguồn
điện một chiều, bật công tắc cho mô tơ quay
làm cho đầu chổi quay tít đánh bật mạng
nhện, bụi bẩn ra khỏi tường, trần nhà. Có thể
thay đầu chổi bằng đầu lau để lau cánh quạt
trần, cửa sổ trên cao.
Sản phẩm đã bước đầu mang lại hiệu quả
cao khi sử dụng, giúp các bạn trong lớp và
bản thân đỡ vất vả hơn trong việc vệ sinh trần
nhà, quạt trần. Vận dụng kiến thức thầy cô
dạy làm ra một sản phẩm ứng dụng vào trong
cuộc sống.

22

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

gi¶I ba
Trần Thị Minh Hương
Đỗ Tiến Dũng
Lớp 10A2, Trường THPT Yển Khê, Thanh Ba

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤM LƯỢNG TỬ CACBON
TỔNG HỢP TỪ ĐƯỜNG MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY
NHIỆT VI SÓNG LÀM TÁC NHÂN BẢO QUẢN THỰC PHẨM
Hiện nay, đối với trái cây có
nhiều phương pháp bảo quản.
Phương pháp bảo quản bằng hóa
chất được ưa chuộng nhất vì vừa
dễ thực hiện, vừa kéo dài nhiều
thời gian bảo quản. Tuy nhiên,
hóa chất này lại thấm vào bên
trong làm trái cây cứng và giảm
vị ngọt nhưng nguy hại hơn là
chất bảo quản dễ gây ung thư và
một số bệnh khác. Vì vậy nhóm
tác giả đã nghiên cứu làm ra 1 sản
phẩm vừa rẻ tiền, dễ làm, dễ
kiếm, an toàn với người sử dụng.

Ngày đầu tiên

Sản phẩm được tạo ra bằng
cách pha 100g đường mía với
50ml nước rồi cho vào lò vi sóng
trong thời gian 25 phút. Pha
loãng dung dịch gấp 200 lần với
nước, rửa trái cây sau đó để trái
cây lên kệ.
Sản phẩm đã được ứng dụng
vào thực tế bảo quản trên một số
loại trái cây như chuối, cà chua,
táo, đu đủ trong gia đình cho kết
quả khá tốt.

Sau 14 ngày
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gi¶I ba

Lê Bảo Kiên
Triệu Đức Sơn
Lớp 10A2, Trường THPT Hạ Hòa, Hạ Hòa
Hoàng Quốc Hưng
Nguyễn Viết Xuân

THIẾT BỊ LỌC VÀ PHÂN TÁCH RÁC, DẦU
RA KHỎI NƯỚC TRÊN AO HỒ, SÔNG, BIỂN
Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường ở ao, hồ, sông, biển đang ở mức báo động. Vì
vậy, nhóm tác giả đã nghiên cứu ra thiết bị có thể thu vớt rác, lọc tách dầu tràn ra khỏi
nước. Đặc biệt là thiết bị cũng không gây ô nhiễm môi trường do sử dụng nguồn năng
lượng sạch.
Sản phẩm hoạt
động có hai quy trình
chính: Rác trôi nổi trên
sông sẽ được một bộ
phận băng truyền có
bộ phận xúc hót lên bể
chứa. Dầu trôi trên mặt
nước sẽ được cần thu
dầu đưa vào gầm
thuyền, sau đó được
bộ băng truyền khuấy
lên để tạo hỗn hợp dầu
và nước trộn vào nhau;
tiếp đến sẽ cho một máy bơm có công suất đủ mạnh để bơm hỗn hợp trên vào bình chứa
dầu. Do dầu nhẹ hơn nên sẽ nổi bên trên còn nước sẽ ở bên dưới, lúc này máy bơm sẽ bơm
nước ra ngoài để phân tách hỗn hợp, thứ còn lại trong bình là dầu.
Sản phẩm có khả năng áp dụng cho các vùng biển, các nơi có mặt của các giàn khoan
dầu, các con đường vận chuyển dầu trên biển,… và những vùng nước có nhiều rác thải,
xác động vật trôi nổi.
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gi¶I ba
Nguyễn Vũ Lâm
Lê Thu Trang
Lớp 12A3, Trường THPT Việt Trì, Việt Trì

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ
KHẢ NĂNG KHÁNG OXI HÓA, ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ TỪ
CỦ NGHỆ ĐEN CURCUMA ZEDOARIA (CHRISTM) ROSCOE
ĐƯỢC TRỒNG Ở HUYỆN TÂN SƠN, PHÚ THỌ
Hiện nay, bệnh ung thư gan, ung thư dạ
dày, viêm gan, xơ gan cổ trướng ngày
càng nhiều. Về tây y có rất nhiều thuốc
chữa trị, nhưng có thể dẫn đến nhiều tác
dụng phụ hoặc bị kháng thuốc cho người
bệnh. Qua tìm hiểu được biết người dân
huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ dùng bột
nghệ đen hàng ngày để phòng bệnh ung
thư và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan và
ung thư gan, ung thư dạ dày cho kết quả
tốt. Chính vì vậy, nhóm tác giả thực hiện
“Nghiên cứu phân lập một số hợp chất có
khả năng kháng oxi hóa, ức chế tế bào ung
thư từ củ nghệ đen Curcuma zedoaria
(Christm.) Roscoe được trồng ở xã Xuân
Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ”.
Nghiên cứu thành phần hóa học và
hoạt tính sinh học của cây nghệ đen tại
huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt
đây là lần đầu tiên tách được curcumin và
dimetoxy curcumin trong củ nghệ đen ở
Việt Nam và khảo sát hoạt tính kháng oxi
hóa, hoạt tính gây độc trên 2 dòng tế bào ung thư (Ung thư biểu mô và ung thư gan) cho
kết quả tốt. Từ đó mở ra một hướng nghiên cứu sâu hơn về củ nghệ đen được trồng ở
huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ trong việc hỗ trợ phòng, điều trị bệnh ung thư và phát triển
vùng nguyên liệu phong phú với giá thành rẻ, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh
miền núi phía Bắc.
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BỘ CHIA ĐIỆN ĐỊNH GIỜ TỰ ĐỘNG - TỰ ĐỘNG 1

Hiện nay, hầu hết
việc đóng, ngắt điện
dùng thủ công một số
nơi dùng quang trở để
điều khiển nhưng phụ
thuộc vào thời tiết,
không quyết định
được thời gian cấp
điện, không đáp ứng
được nhiệm vụ đóng
ngắt điện theo yêu
cầu. Vì vậy, nhóm tác
giả có ý tưởng tạo ra
sản phẩm “Bộ chia
điện định giờ tự động tự động 1”.
Nguồn điện 220V AC được nắn thành nguồn điện 12V DC cung cấp cho mainboard.
Pin điện tử 3V cung cấp năng lượng cho ROM, ROM cung cấp tín hiệu về thời gian và
hiển thị lên màn hình khi có lệnh. Chip AT89S52 lệnh cho rơ le (relay) đóng/ngắt mạch
điện tiêu thụ theo chương trình.
Sản phẩm có chương trình điều khiển linh hoạt cho cả một mạch tiêu thụ điện, thiết kế
để điều khiển bật, thời gian cấp điện cho ba khoảng thời gian sáng, chiều, tối. Bộ điều
khiển có thể áp dụng trong sinh hoạt, sản xuất, quân sự, trường học...
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ĐÁNH GIÁ THI ĐUA ĐỐI VỚI TẬP THỂ HỌC SINH
Cuối năm, cuối kì Ban giám hiệu Nhà trường và các thầy cô chủ nhiệm phải làm rất
nhiều báo cáo. Vì vậy, phần mềm “ĐÁNH GIÁ THI ĐUA ĐỐI VỚI TẬP THỂ HỌC
SINH” là hữu ích và cần thiết.
Phần mềm sử dụng một số hàm như: IF, VlOOKUP, COUNTIF, SUM,... Các thầy
cô chủ nhiệm khi làm báo cáo không cần tính toán chỉ cần nhập sĩ số học sinh, nhập các
thông tin tương ứng với số lượng như: Nhập số lượng học sinh xếp loại học lực trung
bình trở lên, số lượng học sinh xếp loại học lực khá, số học sinh giỏi toàn diện (hoặc 2
giải khuyến khích hoặc 1 giải ba trở lên đối với học sinh giỏi cấp tỉnh)... Từ đó các thầy
cô chủ nhiệm có thể biết được điểm của các tiêu chí và đồng thời biết được tổng điểm thi
đua của lớp mình là bao nhiêu và danh hiệu thi đua của tập thể lớp mình chủ nhiệm tương
ứng là gì.
Sản phẩm giúp tổng hợp thi đua nhanh, chính xác, dễ dàng bổ sung, sửa chữa sai
sót nếu có, dễ dàng lưu trữ kết quả.
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁC KỲ THI
Hằng năm, có rất nhiều kì thi được tổ chức cho học sinh từ cấp trường đến cấp quốc
gia. Công tác tổ chức các kì thi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc quản lý học
sinh dự thi, chấm thi và xếp giải. Mỗi một kì thi thực hiện bằng một phần mềm quản lý
riêng nên mất nhiều công sức, thời gian và kinh phí. Chính vì vậy, nhóm tác giả đã viết
“Phần mềm quản lý các kì thi” với mục đích giảm nhẹ khối lượng công việc cho ban tổ
chức các kì thi nói chung.
Phần mềm được xây dựng bằng cách sử dụng 2 phần mềm Visual Studio 2015,
Microsoft Access 2003 trên máy tính. Qua phần mềm, khối lượng việc nhập dữ liệu,
chỉnh sửa văn bản được giảm thiểu đến mức tối đa nhờ có các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ
như sắp xếp danh sách thí sinh tự động, đánh số báo danh tự động, xếp phòng thi tự động,
xếp giải thưởng, báo cáo, thống kê, nhập/xuất dữ liệu qua excel file.
Sản phẩm được áp dụng cho công việc quản lý các kì thi như: Kì thi Olympic, kì thi
khảo sát chất lượng; kì thi thử THPT quốc gia…
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Trần Hữu Lâm, Lớp 12A1, Trường THPT Phù Ninh, Phù Ninh
Đặng Mai Anh
Lớp 9A2, trường THCS Giấy Phong Châu, Phù Ninh
Nguyễn Thị Khánh Huyền

HỖ TRỢ NHẬP DỮ LIỆU THEO LÔ HỒ SƠ DỰ THI THPT
QUỐC GIA LÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI THPT QUỐC GIA
Hiện nay, trên hệ thống Quản lý thi
THPT Quốc gia cũng đã cung cấp cho
người dùng một công cụ nhập dữ liệu
theo Lô trên bản Excel, hạn chế của
công cụ đó là: Nhập dữ liệu theo chiều
ngang, không kiểm soát được thông tin
khi nhập sai cấu trúc dữ liệu.
Tác giả đã chọn hệ quản trị CSDL
Microsoft Acess để làm môi trường xây
dựng và sử dụng một số câu lệnh của
ngôn ngữ SQL để viết các hàm trong
chương trình. Phần mềm gồm các chức
năng: Hệ thống (chọn đơn vị đăng ký dự
thi, chọn cụm thi, nhập đơn vị đăng ký
dự thi, xóa danh sách); cập nhật (nhập
danh sách lớp, phiếu số 1 (Phiếu đăng
ký dự thi THPT Quốc gia), phiếu số 2
(phiếu xét công nhận tốt nghiệp)); thống
kê - báo cáo (thống kê theo môn đăng ký
dự thi, theo đối tượng ưu tiên, theo diện ưu tiên, theo khu vực tuyển sinh).
Sản phẩm đã được áp dụng nhập dữ liệu trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của
trường THPT Phù Ninh. Sản phẩm có thể áp dụng tại các điểm tiếp nhận hồ sơ không có
thí sinh tự do.
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Lớp 11A2, trường THPT Thanh Thủy,
Thanh Thủy

WEBSITE TRÒ CHƠI DÂN GIAN VIỆT NAM
(http://trochoidangianvn.huvo.me)
Ngày nay, trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều trò chơi dân gian bị mai
một và ngày càng ít xuất hiện. Việc đưa các trò chơi dân gian vào trường học là một trong
các nội dung rất quan trọng nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ những thực tế
trên nhóm tác giả đã thiết kế “Website trò chơi dân gian Việt Nam”.
Công cụ để xây dựng Web gồm: Web hosting; phần mềm: WinSCP, Putty;
Wordpress; Website tạo tên miền miễn phí; Plugin... Website được thiết kế với giao diện
tiếng Việt dễ sử dụng, đẹp mắt với các hình ảnh và video minh họa cho các trò chơi dân
gian Việt Nam. Tổ chức thông tin trên website được thiết kế dưới dạng các chuyên mục.
Mục các trò chơi, các bạn thiếu nhi có thể tìm hiểu lịch sử, cách chơi, luật chơi, video
minh họa… Ngoài ra, có chuyên mục Game online với các Flash Game về trò chơi dân
gian Việt Nam hoàn toàn lành mạnh.
Website đã tạo ra một sân chơi bổ ích, mang đậm giá trị truyền thống, giúp các bạn
trang bị các kiến thức bổ ích về trò chơi dân gian.
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Nguyễn Minh Hoàng Anh, Lớp 10A6
Trường THPT Phù Ninh, Phù Ninh
(Giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên,
nhi đồng toàn quốc năm 2017)

KÍNH THIÊN VĂN HD02
Hiện nay, kính thiên văn
không có trong phòng thí
nghiệm ở trường phổ thông,
từ đó tác giả có ý tưởng thiết
kế và chế tạo một kính thiên
văn để phục vụ học sinh
trong việc học tập và nghiên
cứu nội dung quang học.
Kính thiên văn khúc xạ
gồm: Vật kính là một thấu
kính hội tụ có tiêu cự 100 cm,
thị kính là một kính lúp có
tiêu cự ngắn 2,5 cm. Kính có
thể quan sát được bề mặt các
thiên thể với số bội giác ..
Kính thiên văn sau khi
được chế tạo có thể quan sát
được các thiên thể như: Bề
mặt của mặt trăng, mặt trời ...
mà mắt thường không thể
quan sát được. Đồng thời
dụng cụ này giúp cho các
thầy cô giáo môn Vật lí sử dụng để giảng dạy có hiệu quả và gây hứng thú hơn cho học
sinh. Ngoài ra còn có thể sử dụng trong các đợt đi tham quan du lịch của nhà trường.
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LƯỢC ĐỒ MÔ PHỎNG CHIẾN THẮNG SÔNG LÔ CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947
LÀM BẰNG PHẾ LIỆU

Ý tưởng hình thành từ
việc tận dụng các phế liệu, đồ
cũ trong nhà trường và gia
đình để tạo ra các đồ dùng bổ
trợ cho việc học tập nhằm
giới thiệu về lịch sử Phú Thọ,
liên hệ lịch sử địa phương với
lịch sử nước nhà. Đặc biệt là
trận Đoan Hùng - Khe Lau
diễn ra trên sông Lô là một
trận đánh quan trọng mang
tính lịch sử nhưng lại không
được thể hiện rõ trong sách
giáo khoa mà chỉ được thể
hiện khái quát.
Mô hình được làm với các nguyên liệu đơn giản như: Bảng phooc, giấy khổ A0, bút
chì, màu nước, keo sữa, vỏ trứng, rơm, nilon, các loại đỗ (xanh, đỏ, đen),… Các hướng
tiến công và rút lui của địch và của ta dễ dàng di chuyển, dễ hình dung. Các cứ điểm được
làm nổi, có thể mở ra như chiếc hộp, bên trong cung cấp những thông tin cần thiết về cứ
điểm đó.
Sản phẩm nhỏ gọn nên dễ dàng vận chuyển và sử dụng, có thể áp dụng trong quá trình
giảng dạy, trưng bày trong phòng truyền thống, để trong thư viện làm tài liệu học tập cho
các bạn học sinh.
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VÔN KẾ
Dựa trên những bài học thực
hành tại nhiều trường, tác giả nhận
thấy phòng thực hành không có đủ
vôn kế cho từng học sinh thực
hành, học sinh ít tiếp xúc với dụng
cụ thực hành, thu hẹp tính sáng tạo.
Vì vậy, tác giả đã sáng tạo nên dụng
cụ “Vôn kế”.
Vôn kế được làm từ những vật
liệu đơn giản như: 1 đồng hồ đo
Vôn (Volt) 3.5-30 V; đế pin 9 V;
công tắc KCD1-11; hộp bìa cứng;
Pin 9 V. Khi bật công tắc, đồng hồ
điện tử sẽ hoạt động. Kẹp đầu kẹp
dương với nguồn dương, đầu kẹp
âm với nguồn âm của dụng cụ cần
đo.
Sản phẩm góp phần nâng cao
chất lượng giờ học, tạo không gian
phát triển tư duy, kỹ năng thực hành
tiện lợi, tiết kiệm, sử dụng được
mọi lúc mọi nơi.
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LĂNG KÍNH THÔNG MINH

Nhiều Nhà trường còn khó khăn nên chưa có khả năng để đầu tư các thiết bị công nghệ
cao, các thiết bị đắt tiền. Các tiết học cần sử dụng nhiều thiết bị và các tiết có hoạt động
nhóm thì việc chuẩn bị của các thầy cô giáo rất vất vả, tốn nhiều công sức. Chính vì vậy,
tác giả đã tìm tòi, nghiên cứu để chế tạo ra sản phẩm ''Lăng kính thông minh''.
Thiết bị làm nên sản phẩm
gồm: Đầu đĩa hỏng, webcam
hỏng, ống kính huyghen
12mm, microphne cũ, loa cũ,
mạch sạc pin 6V… Sản phẩm
có khả năng tích hợp thay thế
cho nhiều thiết bị như: Kính
hiển vi, máy chiếu vật thể,
camera giám sát, loa,
microphone.
Sản phẩm ứng dụng tốt
trong bộ môn sinh học và tất
cả các bộ môn.

34

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

gi¶I khuyÕn khÝch
Nguyễn Đức Thịnh, Lớp 9A
Lưu Phương Linh, Lớp 8A
Trường THCS Vũ Yển, Thanh Ba

DỤNG CỤ BẮT MUỖI ĐA NĂNG

Ở quê ruộng lúa nước vây
quanh nên muỗi rất nhiều.
Qua quan sát quạt bắt muỗi
của Trung Quốc đã bị hỏng
phần lưới điện, muỗi bị hút
vào nhưng không chết; các
túi đựng bánh mì, chai bia
thấy muỗi bay vào mà không
ra được từ đó nhóm tác giả
nảy sinh ý tưởng làm “Dụng
cụ bắt muỗi đa năng”.
Các nguyên liệu gồm:
Hộp bìa cattong, bình ắc quy
xe máy đã qua sử dụng, quạt
của máy vi tính, ống nhựa,
vải màn, bánh mì... Dụng cụ
được chia làm 2 phần: Phần bắt muỗi bằng quạt, thiết kế quạt hút cạnh chỗ sáng, muỗi
bay đến gần sẽ bị hút vào ống nhựa, phía sau dùng màn để hứng muỗi; phần bắt muỗi
bằng men sinh học, tạo men sinh học để trong chai nhựa dụ muỗi đến, chai thứ nhất dụ
muỗi từ trên xuống, chai thứ 2 dụ muỗi từ dưới lên.
Với dụng cụ bắt muỗi đa năng có thể đặt ở bất kì chỗ nào trong gia đình mang lại hiệu
quả cao.
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BỘ SƯU TẬP TRANG PHỤC BẰNG RƠM VÀ LEN
Trên thị trường
hiện nay có rất nhiều
các loại đồ chơi cho
đủ mọi lứa tuổi được
làm từ nhiều chất liệu
khác nhau. Sản phẩm
rẻ tiền thường không
có lợi cho sức khỏe
của trẻ em, các đồ
chơi đảm bảo cho sức
khỏe thì giá thành lại
cao không phải bạn
nhỏ nào cũng có thể
mua được. Ở quê vào
những mùa gặt, trên
đường đi học hai bên
đường phơi đầy rơm,
những sợi rơm vàng óng ả chỉ được sử dụng làm thức ăn cho gia súc, nhiều nhà còn đốt
bỏ luôn ở ruộng và ý tưởng tạo ra các con búp bê từ rơm xuất phát từ đó.
Với sự kết hợp giữa hai nguyên liệu chính là rơm và len màu để tạo ra sự đa dạng,
phong phú về kiểu dáng và màu sắc trang phục cho các bạn búp bê.
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Triệu Chung Hiếu
Đào Khánh Duy
Lớp 10D1, Trường THPT Vũ Thê Lang, Việt Trì

DẦU RỬA CHÉN BA KHÔNG
Dầu rửa chén là thứ
không thể thiếu trong căn
bếp của mỗi gia đình.
Nhưng rất ít người biết
rằng, dầu rửa chén có chứa
chất hóa học có thể tiềm ẩn
nguy cơ độc hại đối với sức
khỏe con người nếu không
rửa sạch hoặc có thể gây
ảnh hưởng đến da tay của
người dùng. Do đó, nhóm
tác giả đã nghiên cứu
những nguyên liệu tự nhiên
để chế tạo một sản phẩm
hữu ích và an toàn cho
người tiêu dùng.
Các nguyên liệu làm ra
sản phẩm gồm: Bột mì
(200g), chanh (2 quả), dấm (100ml), muối tinh (5 thìa), tinh dầu chuối (1 thìa), nước vo
gạo (500ml). Sản phẩm được dùng giống như các loại dầu rửa bát thông thường.
Sản phẩm đã được áp dụng tại một số hộ ở Việt Trì, Phù Ninh, Vĩnh Phúc. Nhóm tác
giả mong muốn sản phẩm được bán trên thị trường.
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Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Quang Huy
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MÔ HÌNH TÀU VŨ TRỤ BAY KHÔNG TRỌNG LỰC

Đệm từ là một phát
minh đang được ứng
dụng khá rộng rãi và
hiệu quả trên thế giới
hiện nay. Nguyên lí của
đệm từ là sử dụng
nguồn điện để đảo cực
nam châm một cách
hợp lí tạo ra một lớp
đệm từ ngăn cách giữa
đệm và nam châm.
Ứng dụng nổi bật nhất
của đệm từ là tàu siêu
tốc tại Nhật Bản, biết
được nguyên lí hoạt
động của đệm từ và khả
năng ứng dụng cao nên
tác giả dụng sử dụng nguyên lí này trong mô hình của mình.
Sản phẩm gồm 2 phần chính là phần đế và phần mô hình. Khi hoạt động phần đế được
cung cấp nguồn điện 12V 2A làm hoạt động 4 nam châm điện ở phía trong nâng cho phần
mô hình bay lên. Để có thể điều chỉnh cho nguồn điện ổn định và mô hình tàu bay ở độ
cao ổn định tác giả lắp thêm 2 bộ giảm áp, mỗi bộ giảm áp phụ trách tải điện cho 2 nam
châm điện.
Sản phẩm tạo cảm giác huyền bí vì mô hình tàu vũ trụ bay lơ lửng trên đế gỗ, chính vì
vậy sản phẩm rất thích hợp để trang trí trong nhà.
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Hoàng Minh Hiếu, Lớp 9A
Nguyễn An Tuấn, Lớp 9A
Dương Quang Huy, Lớp 8A
Phạm Tiến Duy, Lớp 8A

Trường THCS Thị trấn II, Yên Lập

BÌNH NƯỚC NÓNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Hiện nay trên thị trường đã có bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời nhưng giá
thành cao. Vì vậy nhóm tác giả có ý tưởng tận dụng các loại phế liệu đã qua sử dụng để
chế tạo bình nước nóng năng lượng mặt trời.
Sản phẩm được tạo thành từ cách
sử dụng vỏ chai nhựa và vỏ lon bia,
lon nước ngọt và tấm kính phản
quang; bình chứa nước nóng gồm có
hai lớp, ở giữa là lớp xốp tác dụng làm
tăng khả năng giữ nhiệt cho bình.
Hoạt động theo nguyên lý bình thông
nhau. Do hiện tượng đối lưu, nước ở
trong các ống nhựa nóng có trọng
lượng riêng nhỏ hơn sẽ đi theo đường
dẫn lên bình chứa và nước lạnh có
trọng lượng riêng lớn hơn sẽ được
chuyển xuống hệ thống. Quá trình lặp
đi lặp lại, nước nóng đi lên và nước
lạnh đi xuống tạo thành hệ thống tuần
hoàn để làm nóng nước trong bình.
Sản phẩm đã được áp dụng vào
thực tế giúp tiết kiệm điện, ga, tiết
kiệm thời gian. Nếu tiếp tục nghiên cứu và phát triển, sản phẩm phục vụ được cho các hộ
gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, các trường có học sinh bán trú hoặc khu vực bệnh
viện, khách sạn.
39

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

gi¶I khuyÕn khÝch
Phạm Quang Thông
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THÙNG RÁC THÔNG MINH

Trên thực tế hiện
nay, rác thải tại các hộ
gia đình chiếm một
khối lượng lớn, tất cả
đều chưa được xử lý,
phân loại mà chủ yếu sử
dụng bằng túi nilon. Do
vậy khi rác đưa đến nơi
xử lí gặp nhiều khó
khăn khi phân loại. Từ
thực tế đó, tác giả đã
làm nên sản phẩm
“Thùng rác thông
minh” nhằm giảm bớt
tình trạng trên.
Thùng rác thông
minh có chức năng tự động mở nắp khi bạn lướt tay cảm biến hồng ngoại và sẽ tự động
đóng lại khi bạn bỏ tay ra. Thùng rác được chia làm 3 ngăn: Ngăn chứa rác hữu cơ như:
Rau, củ, quả,… Ngăn chứa rác vô cơ như: Ni lông, nhựa,... Ngăn chứa bụi bẩn: Dùng để
chứa rác khi quét nhà. Khi rác được quét lại gần khoang chứa bụi, cảm biến hồng ngoại
sẽ phát hiện có vật đến gần, động cơ DC sẽ tự động bật để hút rác vào phía bên trong (chỉ
dùng để hút rác nhẹ, nhỏ. Không thể hút được thủy tinh, sứ, …) và động cơ sẽ tắt khi
không phát hiện ra vật cản phía trước.
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Nguyễn Trọng Duy Phong
Nguyễn Tiến Đạt
Lớp 8B, trường THCS Ấm Thượng, Hạ Hòa

NẾN THƠM ĐA CÔNG DỤNG
TỪ SÁP ONG VÀ TINH DẦU SẢ CHANH
Như chúng ta đã biết nến được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nến
được dùng để làm quà tặng, thắp sáng, trang trí… Tuy nhiên, theo các nghiên cứu mới
đây cho thấy mùi thơm của nến có chứa các chất hữu cơ thơm khi đốt có thể bốc hơi,
thăng hoa gây độc hại cho sức khỏe con người. Vì lý do đó mà nhóm tác giả đã tự làm ra
loại nến không độc hại, thân thiện với môi trường từ các nguyên liệu dễ kiếm, dễ tìm và
có sẵn trong tự nhiên.
Để có được sản phẩm là nến thơm đa công dụng, thực hiện các công đoạn để tạo ra hai
loại nguyên liệu chính. Đó là sáp ong và tinh dầu sả chanh. Ngoài ra, cần có bấc nến, lọ
(cốc) thủy tinh.
Loại nến thơm này ngoài tác dụng thắp sáng, trang trí, làm sạch bầu không khí… nó
còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
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Ngô Quỳnh Hương, Lớp 8B
Nguyễn Lan Anh, Lớp 7B
Trường THCS Động Lâm, Hạ Hòa

DÙNG THAN HOẠT TÍNH ĐƯỢC CHẾ XUẤT TỪ VỎ LẠC
ĐỂ HÚT VÀ KHỬ ĐỘC KHÓI THUỐC TỰ ĐỘNG
Bên cạnh các chất gây nghiện
nặng như: Heroin, ma túy, thuốc
lắc,... bị cấm sử dụng trên thị
trường thì thuốc lá cũng có thể
được liệt kê vào danh sách chất
gây nghiện ảnh hưởng nghiêm
trọng tới đời sống và kinh tế của
con người. Khói thuốc lá có tác
hại rất lớn tới sức khỏe con
người, không chỉ người hút
thuốc mà những người xung
quanh hít phải khói thuốc lá
cũng có nguy cơ mắc bệnh về
tim mạch, gan và làm tăng cao
nguy cơ gây Ung thư phổi.
Từ những chế phẩm bỏ đi từ
nông nghiệp như vỏ lạc để chiết
xuất thành than hoạt tính có ý nghĩa quan trọng trong việc khử các độc tố có trong khói
thuốc lá. Sản phẩm hoàn thiện gồm các thiết bị: Mặt chắn bảo vệ quạt hút khói; hộp bảo
vệ cả hệ thống; quạt hút khói; động cơ; lớp lọc 1 là màng xốp; lớp lọc 2 là than hoạt tính;
ống thoát khí. Khi hệ thống hoạt động khói thuốc lá sẽ được bộ quạt hút khói thuốc lá vào
bên trong, khói thuốc sẽ được lọc qua bộ lọc gồm một lớp xốp sau đó được lọc qua lớp
lọc than hoạt tính trước khi được thải ra bên ngoài môi trường. Không khí được làm sạch,
loại bỏ khí độc tạo không gian dễ chịu, thoáng mát đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi
người xung quanh.
Ngoài khả năng lọc không khí có chứa các chất độc của khói thuốc lá, sản phẩm còn
có thể lọc và khử các tạo mùi khác có trong không khí.
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Đỗ Thanh Trà
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TRANH GẠO ĐỀN HÙNG

Việt Nam nổi tiếng
với những hạt gạo dẻo
thơm, từ lâu đời người
dân của chúng ta đã
biết phát triển nghề
trồng lúa, từ đó lúa,
gạo còn gắn liền với
đời sống tinh thần, văn
hóa và sự phồn vinh
của dân tộc nói chung
và người dân Phú Thọ
nói riêng. Từ đó đã
khơi gợi lên ý tưởng
làm tranh gạo với chủ
đề về nét đẹp của quê
hương Phú Thọ: Tranh
gạo Đền Hùng.
Nguyên liệu chính
tạo nên bức tranh gạo
là hạt gạo. Chọn loại gạo nếp hạt thon, đều; giấy bìa cứng; keo dán/ keo 502 /hồ dán. Sản
phẩm được tạo ra bằng cách rang gạo với nhiệt độ phù hợp để gạo lên màu như màu đen,
nâu, vàng,.. Vẽ phác thảo hình ảnh trên khung sau đó tạo hình cho tranh gạo và cố định
tranh.
Sản phẩm tranh gạo Đền Hùng - Phú Thọ có thể áp dụng vào phát triển kinh tế làm
tranh lưu niệm hay dùng làm tranh nghệ thuật trang trí nội thất, phòng khách, phòng ngủ,
hay công sở…
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Hoàng Thùy Minh
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TỰ ĐỘNG XẢ NƯỚC
CHO NHÀ VỆ SINH TRƯỜNG HỌC MIỀN NÚI

Ở những nơi công cộng như: Trường học, công ty... việc đi vệ sinh gây nhiều phiền
phức, chưa đảm bảo do một số người thiếu ý thức trong việc xả nước. Từ đó, tác giả có ý
tưởng làm nên mô hình tự động xả nước cho nhà vệ sinh trường học miền núi dùng cảm
biến khí.
Mô hình được
hoàn thiện gồm có:
Van đóng nước khi
đầy, van xả nước,
nắp van, cảm biến
khí amoniac, rơ le
điều khiển, động cơ
và công tắc ngắt
mạch, ống phun
nước, khóa nước.
Khi người đi vệ sinh
không xả nước, để
lâu khí amoniac
thoát ra nhiều khi đủ
nồng độ được cảm biến mùi nhận tín hiệu và đưa tín hiệu đến rơ le. Rơ le đóng mạch điện
làm động cơ hoạt động kéo van nước và khi đó nước được xả. Khi nước xả phao của van
đóng hạ dần xuống kéo theo dây nối với động cơ làm cho công tác đóng lại, nhưng động
cơ không làm việc vì mùi khí đã hết, phao của van nước tác dụng vào van xả làm cho
nước ngừng xả. Nước lại được bơm đầy và chuẩn bị cho lần xả tiếp theo.
Mô hình được xây dựng thành công từ đó làm cơ sở để xây dựng và sửa chữa hàng
loạt các nhà vệ sinh khác cho các nhà trường và các công ty khi có nhiều người đi vệ sinh
ở một thời điểm nhất định.
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BỘ CÁP VẬN CHUYỂN ĐA ĐỊA HÌNH,
TỰ HỒI DÂY CÁP KÉO
Tại địa phương nơi tác giả sinh sống địa hình sản xuất nông nghiệp hầu hết trên các
vùng đồi núi dốc đi lại khó khăn, người nông dân đã phải mất nhiều công vận chuyển
phân bón, cây giống và thu hoạch sản phẩm (chè, sắn, gỗ,...). Trên thị trường có bán
những chiếc máy tời mặt đất dùng động cơ điện, động cơ diesel nhưng lại không phù hợp
vì một số nơi chưa có điện hoặc dùng được điện nhưng không đảm bảo an toàn, trọng
lượng lớn khó vận chuyển vào rừng, giá thành cao. Đây là cơ sở để nhóm tác giả hình
thành nên ý tưởng chế tạo “Bộ cáp vận chuyển đa địa hình tự hồi dây cáp kéo”.
Thiết bộ gồm có: Bộ phận chịu lực: Gồm 02 cột thép phi 90; bộ phận truyền động gồm
có 3 buli; bộ phận điều khiển là hệ thống các bánh răng và xích truyền chuyển động; Bộ
cuộn cáp truyền lực: Gồm 2 ống cuộn dây cáp được gắn vào bộ phận điều khiển; bu li
chuyển động; bu li cố định ở đầu cột; động cơ là động cơ xe máy.
Sản phẩm mới
ở mức độ thử
nghiệm nên quy
mô áp dụng chưa
được mở rộng
trên thực tế. Với
bộ cáp này có thể
cải tiến chế tạo
thành chiếc máy
kéo khứ hồi hai
chiều dùng để
kéo thuyền bè
qua lại trên đoạn
sông suối, giúp
các bạn học sinh
qua suối đến
trường.
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CHỐT NGẮT ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG
Hiện nay lượng điện sử
dụng đang bị lãng phí rất
nhiều, tuy điện là nguồn
năng lượng sạch nhưng vẫn
đủ làm cho trái đất bị nóng
lên, chính vì vậy tiết kiệm
điệm là chống biến đổi khí
hậu. Xuất phát từ đó nhóm
tác giả đã lên ý tưởng làm
“Chốt ngắt điện bán tự
động” để khắc phục tình
trạng sử dụng điện lãng phí.
Chốt ngắt điện bán tự
động bao gồm: Nguồn điện
cảm biến ánh sáng, công tắc,
bóng đèn. Khi đi ra ngoài
cửa đóng thì công tắc ngắt
điện tự động sẽ tự tắt điện,
nếu trường hợp vẫn có người
ngồi trong phòng thì ta có thể
gạt chốt để điện vẫn sáng
bình thường. Khi mở cửa nếu trong phòng hay chỗ nào đó đủ nguồn sáng thì bộ cảm biến
sẽ tự ngắt điện và khi chưa đủ ánh sáng thì bộ cảm biến sẽ tự động bật điện.
Sản phẩm không gây tiếng động, không hại đến sức khỏe con người, không gây ô
nhiễm môi trường, vì vậy sản phẩm có thể được áp dụng rộng rãi.
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MêI THAM GIA CUéC THI
S¸NG T¹O THANH THIÕU NI£N, NHI §åNG
TØNH PHó THä N¡M 2018
C¥ QUAN Tæ CHøC CUéC THI
Ban tæ chøc c¸c Héi thi s¸ng t¹o kü thuËt tØnh Phó Thä.
C¬ quan Thêng trùc: Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ Kü thuËt tØnh Phó Thä
I. LÜnh vùc dù thi:
C¸c m« h×nh, s¶n phÈm tham dù Cuéc thi thuéc 5 lÜnh vùc sau:
1. Đồ dùng dành cho học tập.
2. Phần mềm tin học.
3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.
4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.
5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
II. §èi tîng tham gia:
C¸c tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n lµ thanh thiÕu niªn, nhi ®ång trong tØnh tõ 6 ®Õn 19 tuæi (sinh tõ
ngµy 25/6/1999 ®Õn 25/6/2012) ®Òu cã quyÒn dù thi.
III. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ m« h×nh, s¶n phÈm dù thi:
C¸c m« h×nh, s¶n phÈm dù thi ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn sau:
1. Ph¶i cã m« h×nh hoÆc s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn theo ®óng ý tëng cña ngêi dù thi.
2. Ph¶i cã tÝnh míi, tÝnh s¸ng t¹o, cã kh¶ n¨ng ¸p dông vµ kÌm theo b¶n thuyÕt minh.
3. Lµm tõ vËt liÖu, nguyªn liÖu s½n cã trong níc, khuyÕn khÝch sö dông c¸c phÕ liÖu
trong s¶n xuÊt, sinh ho¹t gia ®×nh, trong häc tËp...
IV. Hå s¬ dù thi:
1. PhiÕu ®¨ng ký tham dù cuéc thi;
2. M« h×nh, s¶n phÈm dù thi;
3. B¶n thuyÕt minh (nªu râ ý tëng s¸ng t¹o, tÝnh míi, c¸ch sö dông, kh¶ n¨ng ¸p dông);
4. ¶nh t¸c gi¶: Mçi t¸c gi¶ hoÆc ®ång t¸c gi¶ göi 2 ¶nh 4 x 6 cm, ghi râ hä tªn, ngày,
th¸ng, n¨m sinh ë mÆt sau;
5. B¶n sao giÊy khai sinh cña ngêi dù thi.
Thêi h¹n nhËn hå s¬: §Õn hÕt ngµy 25/6/2018.
N¬i nhËn hå s¬: Göi vÒ mét trong c¸c ®Þa chØ sau: HuyÖn, thµnh, thÞ ®oµn; TØnh ®oµn
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thanh niªn hoÆc Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ Kü thuËt tØnh Phó Thä (C¬ quan Thêng
trùc Cuéc thi) - Tæ 40, khu 4, ®êng TrÇn Phó, phêng Gia CÈm, thµnh phè ViÖt Tr×, tØnh
Phó Thä.
§T: 0210.3817.412
Fax: 0210.3845.419
E-mail: btchtpt@gmail.com hoÆc: lhhphutho@gmail.com
V. Gi¶i thëng:
01 gi¶i ®Æc biÖt trÞ gi¸:

10.000.000 ®ång

05 gi¶i nhÊt, mçi gi¶i trÞ gi¸:

7.000.000 ®ång

05 gi¶i nh×, mçi gi¶i trÞ gi¸:

5.000.000 ®ång

10 gi¶i ba, mçi gi¶i trÞ gi¸:

4.000.000 ®ång

20 gi¶i khuyÕn khÝch, mçi gi¶i trÞ gi¸:
3.000.000 ®ång
Ngoµi tiÒn thëng, c¸c t¸c gi¶ ®¹t gi¶i cßn ®îc trao GiÊy chøng nhËn. Gi¶i NhÊt, Nh×, Ba
sÏ ®îc trao huy ch¬ng vµng, b¹c, ®ång.
C¸c gi¶i cao sÏ ®îc chän tham dù Cuéc thi s¸ng t¹o thanh thiÕu niªn, nhi ®ång toµn quèc
lÇn thø XIII n¨m 2018. Ban tæ chøc Cuéc thi cã gi¶i thëng cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã
thµnh tÝch xuÊt s¾c trong tuyªn truyÒn, phæ biÕn vµ tæ chøc Cuéc thi.
Th«ng tin chi tiÕt vÒ Cuéc thi xem t¹i website: www.trithucdatto.vn
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CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
PHIÕU §¡NG Ký
THAM Dù CUéC THI S¸NG T¹O THANH THIÕU NI£N,
NHI §åNG TØNH PHó Thä N¡M 2018
KÝnh göi: Ban tæ chøc c¸c Héi thi s¸ng t¹o kü thuËt tØnh Phó Thä.
I. Th«ng tin vÒ ngêi dù thi:
Tªn t«i lµ:.........................................................................................................................
Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:....................................................................................................
HiÖn ®ang häc tËp (hoÆc c tró, lµm viÖc) t¹i: ....................................................................
.........................................................................................................................................
Hé khÈu thêng tró:..........................................................................................................
N¬i ë hiÖn nay:.................................................................................................................
Hä vµ tªn bè:....................................................................................................................
NghÒ nghiÖp: ...................................................................................................................
Hä vµ tªn mÑ:...................................................................................................................
NghÒ nghiÖp: ...................................................................................................................
(NÕu kh«ng cã bè, mÑ th× ghi ngêi ®ì ®Çu)
§iÖn tho¹i: .........................................................
Fax: .............................................
E-mail: ............................................................................................................................
Lµ t¸c gi¶ (hoÆc ®¹i diÖn cho nhãm t¸c gi¶) cña m« h×nh, s¶n phÈm: ................................
.........................................................................................................................................
II. Thuéc lÜnh vùc: (S¶n phÈm thuéc lÜnh vùc nµo ®¸nh dÊu x vµo trong dÊu ngoÆc)
1. §å dïng dµnh cho häc tËp [ ]
2. PhÇm mÒm tin häc [ ]
3. S¶n phÈm th©n thiÖn víi m«i trêng [ ]
4. C¸c dông cô sinh ho¹t gia ®×nh vµ ®å ch¬i trÎ em [ ]
5. B¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ [ ]
III. Hå s¬ gåm cã: (§¸nh dÊu x vµo môc nÕu cã tµi liÖu)
1. PhiÕu ®¨ng ký dù thi [ ]
2. M« h×nh, s¶n phÈm dù thi [ ]
3. B¶n thuyÕt minh m« h×nh, s¶n phÈm dù thi [ ]
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4. B¶n vÏ, s¬ ®å c¸c tÝnh to¸n minh häa [ ]
5. ¶nh t¸c gi¶ [ ] (mçi t¸c gi¶ göi 2 ¶nh 4cm x 6cm, ghi râ hä tªn, ngµy, th¸ng, n¨m
sinh ë mÆt sau)
6. B¶n sao giÊy khai sinh cña ngêi dù thi [ ]
IV. Danh s¸ch ®ång t¸c gi¶ (nÕu cã):
STT

Hä vµ tªn

Ngµy, th¸ng,
n¨m sinh

Líp,
trêng

N¬i
thêng tró

%
®ãng gãp

Ký
tªn

T«i xin cam ®oan m« h×nh, s¶n phÈm nµy lµ cña t«i (chóng t«i) nghiªn cøu, s¸ng t¹o ra vµ
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng néi dung tr×nh bµy trong phiÕu nµy. T«i (chóng t«i) sÏ kh«ng
yªu cÇu lÊy l¹i hå s¬ ®· göi tham dù.
Ngµy ..... th¸ng..... n¨m 20.....
X¸c nhËn cñaX¸c
c¬ quan
nhËn cña c¬ quan T¸c gi¶ hoÆc ®¹i
T¸cdiÖn
gi¶ hoÆc ®¹i diÖn
(hoÆc chÝnh quyÒn
(hoÆc®Þa
chÝnh
ph¬ng)
quyÒn ®Þa ph¬ng) nhãm t¸c gi¶ nhãm t¸c gi¶
(Ký vµ ghi râ hä
(Kýtªn)
vµ ghi râ hä tªn)
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HƯỚNG DẪN VIẾT BẢN THUYẾT MINH
MÔ TẢ MÔ HÌNH, SẢN PHẨM VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ
THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
TỈNH PHÚ THỌ VÀ TOÀN QUỐC NĂM 2018
I. THUYẾT MINH MÔ TẢ MÔ HÌNH, SẢN PHẨM
1. Thông tin về tác giả:
Tên, lớp, trường, huyện.
Và các đồng tác giả (nếu có): Tên lớp, trường, huyện.
Lưu ý: Không quá 5 thành viên theo Thể lệ.
2. Tên mô hình, sản phẩm:
Tên giải pháp phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện chức năng lĩnh vực kỹ thuật và bản chất
của giải pháp dự thi và thống nhất với tên ghi trong phiếu đăng ký dự thi.
3. Lĩnh vực dự thi:
Chỉ ghi 1 lĩnh vực và đúng với Thể lệ.
4. Ý tưởng của người dự thi:
- Xuất phát từ đâu tác giả nghĩ đến việc thực hiện mô hình, sản phẩm.
- Nêu thông tin về các mô hình, sản phẩm đã biết, đã có tương tự với sản phẩm dự thi
(nếu có). Trên cơ sở các sản phẩm đã biết đó, nêu các hạn chế, thiếu sót để làm rõ các vấn
đề sáng tạo mà tác giả đã giải quyết khi thực hiện sản phẩm dự thi.
5. Trình bày tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm:
- Nêu các điểm mới, điểm sáng tạo của sản phẩm.
- Tác giả đã làm gì để khắc phục các hạn chế của sản phẩm cũ như đã nêu ở mục 4.
(Tác giả có thể bỏ qua phần này và nêu trong khi trình bày các nội dung số 6,7,8).
6. Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm:
Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm gồm những gì? từ đâu? (Tác giả có thể
nêu thêm về giá thành của từng vật liệu hoặc của cả sản phẩm nếu phải đi mua).
7. Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm:
Tác giả nêu rõ cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm (có thể nêu thêm mất bao lâu để tạo ra
sản phẩm).
8. Nguyên tắc hoạt động, vận hành của các mô hình, sản phẩm dự thi:
Nêu rõ hoạt động, vận hành của mô hình, sản phẩm (nếu có)
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9. Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo:
Nếu có các hình vẽ sơ đồ mạch điện hoặc hình vẽ mô hình, sản phẩm cần mô tả các
chi tiết.
10. Khả năng áp dụng của sản phẩm:
Mô hình, sản phẩm đã được áp dụng vào đâu hoặc có khả năng áp dụng không nếu
được người lớn tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện.
11. Hiệu quả đạt được (kết quả) của sản phẩm:
- Sản phẩm, mô hình đã được ứng dụng vào thực tế (nêu rõ địa điểm, thời gian được
ứng dụng nếu có).
- Sản phẩm đã giúp tác giả/người dân giải quyết những vấn đề gì trong học tập, vui
chơi, sinh hoạt, sản xuất…
- Các chứng nhận, giải thưởng về sản phẩm từ các Cuộc thi, triển lãm khác (nếu có).
II. QUY CÁCH HỒ SƠ
- Phiếu đăng ký theo mẫu của Ban tổ chức ban hành và bản thuyết minh mô hình, sản
phẩm có thể đánh máy trình bày trên khổ giấy A4 hoặc viết tay rõ ràng, nội dung thuyết
minh ngắn gọn, đầy đủ (không quá 20 trang).
- Giấy khai sinh bản phô tô, không cần công chứng (yêu cầu đối với tất cả các tác giả
và đồng tác giả đều phải có).
- Ảnh của tất cả tác giả và đồng tác giả: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường lớp
hoặc địa chỉ cư trú vào mặt sau ảnh.
- Nên đóng hồ sơ thành quyển theo thứ tự sau:
+ Trang bìa: Ghi tên giải pháp, tên tác giả và các đồng tác giả (nếu có), tên lớp, tên
trường (hoặc địa chỉ của đơn vị, địa phương đang sống và học tập), điện thoại và email
liên hệ.
+ Phiếu đăng ký dự thi.
+ Thuyết minh sản phẩm.
+ Bản sao giấy khai sinh.
+ Ảnh, đĩa CD…(nếu có)
- Mỗi hồ sơ tham dự Cuộc thi làm 2 bộ giống nhau.
*Chú ý: Đề nghị các tác giả gửi bản mềm của bản thuyết minh mô hình, sản phẩm về
cho Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ qua địa chỉ email:
btchtpt@gmail.com. Đồng thời có thể liên hệ theo số điện thoại: 0210.3817412 để nhận
được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh và
toàn quốc. Những hồ sơ không đầy đủ sẽ bị ban tổ chức/ban giám khảo trừ điểm hoặc loại
theo Quy chế.
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Ban Tæ chøc c¸c Héi thi s¸ng t¹o kü thuËt
tØnh Phó Thä
Trưởng ban: Ông Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh.
Các Phó Trưởng ban:
1. Ông Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
2. Ông Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Các thành viên:
1. Ông Phạm Công Khanh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Ông Hoàng Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
3. Ông Nguyễn Xuân Khải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
5. Bà Phạm Thị Kim Dung - Phó Tổng biên tập Báo Phú Thọ.
6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
7. Ông TrÇn Tó Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
8. Ông Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
9. Ông Nguyễn Quốc Trụ - Phó Giám đốc Sở Công thương.
10. Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
11. Ông Hà Ngọc Anh - Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
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Kû yÕu

cuéc thi s¸ng t¹o
Thanh thiÕu niªn, nhi ®ång
tØnh Phó Thä n¨m 2017
ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n
ThS. Hoµng V¨n TuyÓn
Chñ tÞch Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ Kü thuËt
Ban Biªn tËp
Hoµng TiÕn Dòng

- Trëng ban

Hµ Ngäc Anh

- Phã ban

NguyÔn Hång V¨n

- Thµnh viªn

Lª ThÞ Ph¬ng Quúnh - Thµnh viªn
Tr×nh bµy
Lª Thanh B×nh
Söa b¶n in
Lª ThÞ Ph¬ng Quúnh

In 1.500 cuèn, khæ 18,5 x 25,5 cm t¹i XÝ nghiÖp in Nhµ xuÊt b¶n V¨n hãa D©n téc - Hµ
Néi. GPXB sè: ....../GP-STTTT do Së Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng Phó Thä cÊp ngµy
.../11/2017. In xong vµ nép lu chiÓu th¸ng .... n¨m 2017

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÁC GiẢ, NHÓM TÁC GiẢ THUYẾT MINH MÔ HÌNH, SẢN PHẨM
TRƯỚC HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CUỘC THI SÁNG TẠO TTN, NĐ TỈNH NĂM 2017

Ảnh: HỒNG VĂN

CÁC ĐẠI BIỂU, THẦY CÔ GIÁO, PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH
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