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Cuéc thi S¸ng t¹o thanh thiÕu niªn, nhi ®ång tØnh Phó Thä n¨m 2015

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 Phú Thọ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa
học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, 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 của tỉnh và tham dự Cuộc thi toàn quốc hàng năm. Trong đó Liên
hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực Cuộc thi.
Cuộc thi đã bước đầu khơi dậy phong trào thi đua sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi
đồng 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. Liên tiếp các năm từ 2004 (năm đầu tiên tổ chức Cuộc thi) đến nay, năm nào Phú Thọ
cũng có tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, trong đó
có nhiều huy chương vàng, bạc, đồng và nhiều phần thưởng khác.
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2015 đã thu hút được đông đảo
học sinh các cấp tham gia và đã chọn lựa được 144 mô hình, sản phẩm tiêu biểu tham dự
vòng thi cấp tỉnh, trong đó có 38 sản phẩm đạt giải. Đồng thời, đã lựa chọn được 20 mô
hình sản phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi toàn quốc, kết quả đạt 01 giải Nhất, 01 giải Ba
và 01 giải Khuyến Khích.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc các mô hình, sản phẩm tiêu biểu của
các em đoạt giải Cuộc thi năm 2015. Hy vọng cuốn “Kỷ yếu Cuộc thi Sáng tạo thanh
thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2015” 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 17 tháng 8 năm 2015

Số: 1932/QĐ-BTC
QUYẾT ĐỊNH
V/v Trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh,
thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2015
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁC HỘI THI SÁNG TẠO
KỸ THUẬT TỈNH PHÚ ThỌ
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
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 5340/KH-BTC ngày 11/12/2014 của Trưởng ban tổ chức các Hội
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm
2015;
Căn cứ kết quả chấm, xét chọn các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi của Ban giám
khảo ngày 30/7/2015;
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (Tờ trình số
230/TTr-LHH ngày 05/8/2015),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Trao 38 giải thưởng cho các tác giả, đồng tác giả có mô hình, giải pháp đạt giải
Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2015, 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:
- 03 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)
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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 Thanh Thủy.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Thao.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Lập.
- Huyện đoàn Hạ Hòa.
* Cá nhân gồm:
- Bà Nguyễn Thanh Huyền, Chuyên viên Ban Thanh, thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn
thanh niên.
- Ông Phạm Xuân Hồng, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo
dục, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Thủy.
3. Mức thưởng 1.000.000 đồng/tập thể và 500.000 đồng/cá nhân.
- Tổng giá trị tiền thưởng là: 151.500.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt 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 2015.
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 SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO
THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1932/QĐ-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2015)
TT

T¸c gi¶, ®ång t¸c gi¶

I

LÜnh vùc: §å dïng dµnh cho häc tËp

1

Bót chØ thÞ mµu

NguyÔn TiÕn Dòng

2

Tæ hîp truyÒn
vµ biÕn ®æi
chuyÓn ®éng

NguyÔn B¶o Ngäc
NguyÔn B¸ch §¹t
Hoµng ThÞ Lan Anh

§Þa chØ

N¨m
sinh

§o¹t
gi¶i

12/1999

NhÊt

5/2000
01/2005
01/2002

Nh×

01/2001

Ba

02/1998
01/1998
6/1998

Ba

8/2001
3/2001

KhuyÕn
khÝch

10/2006
12/2006
5/2006

KhuyÕn
khÝch

5

Hép ph©n tÝch
¸nh s¸ng

NguyÔn Huy Hoµng
NguyÔn ThÞ Phîng

6

An toµn giao
th«ng

Bïi Mai Trang
TriÖu Quang ChiÕn
T¹ TuÊn Tó

Líp 10A, trêng
THPT §oan Hïng,
§oan Hïng
Líp 9A, trêng
THCS thÞ trÊn II, Yªn
LËp
Líp 4B, trêng tiÓu
häc thÞ trÊn Yªn LËp
Líp 7A trêng THCS
Phóc Kh¸nh, Yªn
LËp
Líp 8, trêng THCS
Ph¬ng X¸, CÈm
Khª.
Líp 11A3, trêng
THPT T¶n §µ, Thanh
Thñy
Líp 8B, trêng THCS
Th¹ch §ång, Thanh
Thñy
Líp 3A, trêng tiÓu
häc S¬n Vy, L©m
Thao

7

Lîc ®å chiÕn
dÞch §iÖn Biªn
Phñ lµm tõ tói
nilon phÕ liÖu

§inh ThÞ Thanh Th
Vò ThÞ Thªm
Ph¹m ThÞ Mai Linh

Líp 11A3, trêng
THPT T¶n §µ, Thanh
Thñy

02/1998
01/1998
6/1998

KhuyÕn
khÝch

8

Sù giao thoa
¸nh s¸ng

Vò Trêng S¬n

Líp 9A, trêng
THCS Yªn LuËt, H¹
Hßa

4/2000

KhuyÕn
khÝch

II

PhÇn mÒm tin häc

1

Website giíi
thiÖu tõ thiÖn

§inh Hång §¨ng
Lý Hoµng Phi

9/1998
4/1997

Nh×

2

Website lÞch sö
tØnh Phó Thä

§Æng Thµnh C«ng
Hoµng ThÞ Ngäc DiÖp

8/1999
10/1999

Ba

3

LÞch sö ®Þa
ph¬ng tØnh
Phó Thä

§ç ThÞ Minh Ph¬ng

02/2001

Ba

3

4

6

Tªn s¶n phÈm

Thêi khãa biÓu
th©n thiÖn tiÖn
Ých
B¶n ®å ViÖt
Nam b»ng
nilon phÕ liÖu

NguyÔn Ph¬ng Anh
§inh ThÞ Thanh Th
Vò ThÞ Thªm
Ph¹m ThÞ Mai Linh

Líp 12A2, trêng
THPT kü thuËt ViÖt
Tr×
Líp 10A6, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 8A, trêng
THCS T×nh C¬ng,
CÈm Khª
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4

Website biÓn
®¶o ViÖt Nam T×m hiÓu tin
tøc, chia sÎ vµ
ñng hé biÓn
®¶o ViÖt Nam

Ph¹m ViÖt Thi
§inh Quang B×nh
M¹c ThÞ Thanh HuyÒn

5

Website di s¶n
Phó Thä

T¹ Anh Tïng
NguyÔn ThÞ Thu HiÒn

6

7
III

PhÇn mÒm
qu¶n lý thi ®ua
NguyÔn V¨n Huy
tËp thÓ häc sinh
M¹ng x· héi
NguyÔn Anh V¨n
THPT Thanh
Thñy
S¶n phÈm th©n thiÖn m«i trêng

Líp 12A2, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp12A2, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 11A5, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 11A3, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 11A1, trêng
THPT H¹ Hßa, H¹
Hßa

11/1997
8/1996
01/1998

KhuyÕn
khÝch

02/1998
10/1998

KhuyÕn
khÝch

10/1998

KhuyÕn
khÝch

Líp 10A3, trêng
THPT Thanh Thñy

4/1999

KhuyÕn
khÝch

10/2001
12/2002

Nh×

1

M¸y quÐt r¸c

Lª Hoµng Long
Lª Quang Huy

Líp 8A, trêng
THCS thÞ trÊn II, Yªn
LËp
Líp 7A, trêng
THCS thÞ trÊn II, Yªn
LËp

2

§Ìn trang trÝ
th«ng minh

NguyÔn H¶i §¨ng

Líp 10A6, trêng
THPT Phï Ninh, Phï
Ninh

10/1999

Ba

3

Nhµ hai m¸i
®ãn giã

NguyÔn ThÞ Kh¸nh Linh

Líp 6A2, trêng
THCS L©m Thao,
L©m Thao

5/2003

Ba

4

M« h×nh thiÕt
bÞ b¸o ®éng
b»ng tia laze

NguyÔn Hoµng Giang

Líp K40A2, trêng
Dù bÞ ®¹i häc d©n téc
Trung ¬ng

8/1996

KhuyÕn
khÝch

5

Bé ®iÒu khiÓn
th«ng minh

NguyÔn TuÊn Dòng

Trêng THPT Long
Ch©u Sa, L©m Thao

9/1997

Cao Hång Linh Trang
Hoµng Ngäc Thanh Lan
§Æng Cao S¬n
§Æng Thïy Linh

Líp 6A, trêng THCS
Cao X¸, L©m Thao
Líp 8A, trêng THCS
Cao X¸, L©m Thao
Líp 4B, trêng tiÓu
häc Cao X¸, L©m
Thao
Líp 2A, trêng tiÓu
häc Cao X¸, L©m
Thao

4/2003
02/2001
01/2005
4/2007

6

Cét mèc chñ
quyÒn ®¶o
Trêng Sa

KhuyÕn
khÝch

KhuyÕn
khÝch
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7
IV

8

Têng rµo xanh

NguyÔn ThÞ Ph¬ng Th¶o
KiÒu V¨n HiÖp

Líp 9B, trêng THCS
B¶o Yªn, Thanh Thñy

01/2001
01/2001

KhuyÕn
khÝch

3/2001
7/2000
8/2002
6/2001
10/2003

NhÊt

11/2002

Nh×

5/2001
02/2001
6/2001

Ba

01/2005
4/2004

Ba

12/1997
4/1998
5/1998

KhuyÕn
khÝch

12/2001

KhuyÕn
khÝch

5/1998
8/1998

KhuyÕn
khÝch

6/2001

KhuyÕn
khÝch

01/1997

NhÊt

C¸c dông cô sinh ho¹t gia ®×nh vµ ®å ch¬i trÎ em

1

M¸y s¬ chÕ rau
cñ qu¶ ®a n¨ng
RLT-02

NguyÔn Hång H¹nh
Hµ §øc M¹nh
Lª TuÊn Anh
D¬ng Duy Linh
NguyÔn §øc Trung

2

M¸y xay méc
nhÜ lµm nh©n
b¸nh

TrÇn TiÕn Ngäc

3

D©y ph¬i th«ng
minh

Lª Quang Huy
NguyÔn Minh TuÊn
NguyÔn Hoµng Nam

4

Rång hoa ViÖt
Nam

NguyÔn B¸ch §¹t
Hoµng Trêng Giang

5

Bé thiÕt bÞ
§QS01

TrÇn ThÞ Thïy D¬ng
TrÇn Quèc ViÖt
Ng« ThÞ Lan Nhi

6

Giêng biÕn
h×nh

L¬ng ThÞ T©m

7

æ ®iÖn th«ng
minh

TrÇn Quang Linh
Hµ Anh TuÊn

8

Hép ®ùng ®å
®a n¨ng

Ng« Minh H¬ng

V

B¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ

1

M¸y ®µo r·nh,
bãn ph©n T12

NguyÔn Trung Thµnh

Trêng THCS Tiªn
L¬ng, CÈm Khª

Líp 7A, trêng
THCS Nghinh Xuyªn,
§oan Hïng
Líp 9C, trêng THCS
V¨n Lang, ViÖt Tr×
Líp 9A, trêng
THCS V¨n Lang,
ViÖt Tr×
Líp 9D, trêng THCS
V¨n Lang, ViÖt Tr×
Líp 4B, trêng TiÓu
häc TT. Yªn LËp,
Yªn LËp
Líp 5B, trêng TiÓu
häc TT. Yªn LËp,
Yªn LËp
Líp 12A1, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 11A3, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 11A3, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 8A, trêng
THCS Phong Phó,
§oan Hïng
Líp 11A2, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 8A3, trêng
THCS L©m Thao,
L©m Thao
Líp 12A1, trêng
THPT Minh §µi, T©n
S¬n
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Bé ®iÒu khiÓn
c¸c thiÕt bÞ ®iÖn
th«ng qua tin
nh¾n ®iÖn tho¹i
(LV1)

TrÇn Quèc ViÖt
NguyÔn ThÞ Ph¬ng Loan

Líp 11A3, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy

4/1998
11/1997

Nh×

3

Bé nguån
chèng giËt øng
dông hiÖn
tîng c¶m øng
®iÖn tõ

TrÇn Quèc ViÖt
NguyÔn V¨n TuÊn
NguyÔn Quang Hîp
TrÇn ThÞ Thïy D¬ng

Líp 11A3, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 10A4, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 11A3, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy
Líp 11A1, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy

4/1998
02/1999
02/1997
12/1997

Ba

4

Mò b¶o hiÓm
th«ng minh

L¬ng Hång Phó
NguyÔn Ngäc ThiÖn
§inh Träng Hïng
TrÇn Quang Linh

Líp 11A2, trêng
THPT Thanh Thñy,
Thanh Thñy

02/1998
6/1998
5/1998
8/1998

Ba

§ç V¨n Nam

Líp 8C, trêng THCS
§ång L¹c, Yªn LËp

01/2001

KhuyÕn
khÝch

NguyÔn Träng Qu©n

Líp 10A3, trêng
THPT VÜnh Ch©n, H¹
Hßa

8/1999

KhuyÕn
khÝch

NguyÔn §øc ThÞnh

Líp 8B, trêng THCS
H¬ng Lung, CÈm
Khª

10/2001

KhuyÕn
khÝch

Lª ThÞ Ph¬ng DÞu
NguyÔn ViÖt Anh

Líp 9B, trêng THCS
§ång LuËn, Thanh
Thñy
Líp 9A, trêng
THCS §ång LuËn,
Thanh Thñy

3/2000
12/2000

KhuyÕn
khÝch

2

5

6

7

8

Dông cô c¹o vá
mÝa
ThuyÒn vít r¸c
tù ®éng sö
dông trong m«i
trêng ®éc h¹i
M« h×nh thiÕt
bÞ sµng - qu¹t
chÌ kh« liªn
hoµn
Lîi Ých tõ viÖc
øng dông m«
h×nh nu«i giun
®á theo quy m«
nhá ®Ó xö lý
r¸c th¶i h÷u c¬
trong hé gia
®×nh
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Tãm t¾t c¸c m« h×nh, s¶n phÈm ®o¹t gi¶i

Cuéc thi s¸ng t¹o
thanh thiÕu niªn, nhi ®ång
tØnh phó thä n¨m 2015
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u
gi¶I nhÊt
Nguyễn Tiến Dũng - 1999
Lớp 10A, trường THPT Đoan Hùng, Đoan Hùng

BÚT CHỈ THỊ MÀU

Hiện nay ở các vùng nông thôn, miền núi, việc học tập của học sinh còn gặp nhiều khó
khăn do thiếu trang thiết bị dạy và học. Đặc biệt là những môn học có bài tập thực hành
như môn hóa học. Khi sử dụng quỳ tím để thực hành các thí nghiệm thường phát sinh các
vấn đề: Kết quả không rõ ràng do chất lượng quỳ tím bị giảm sút, thiếu quỳ tím để làm thí
nghiệm,... Từ đó, tác giả đã tìm tòi, nghiên cứu và tạo ra một sản phẩm có thể thay thế
những mẩu giấy quỳ tím có tên "Bút chỉ thị màu".
Ruột bút được dùng từ dung dịch chiết xuất từ hoa cây Dâm bụt, khi thao tác ta dùng
bút viết lên một tờ giấy trắng rồi lần lượt cho dung dịch cần thử độ pH vào sau đó quan sát
màu sắc của mực trên tờ giấy. Nếu gặp môi trường axit thì mực chuyển sang màu đỏ, môi
trường bazơ sẽ chuyển sang màu xanh, môi trường trung tính thì không đổi màu (giữ
nguyên màu tím ban đầu).
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u
gi¶I nhÊt
Lê Tuấn Anh - 2002
Hà Đức Mạnh - 2000
Dương Duy Linh - 2001
Nguyễn Đức Trung - 2003
Nguyễn Hồng Hạnh - 2001
Trường THCS Tiên Lương,
Cẩm Khê
MÁY SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ ĐA NĂNG RLT-02

Trong những lúc phụ giúp gia
đình công việc chế biến rau, củ, quả,
bằng phương pháp thủ công hay
bằng máy móc, nhóm tác giả quan
sát và nhận thấy không đảm bảo
điều kiện về an toàn lao động và
năng suất... Với những kiến thức
được học ở bộ môn vật lý, công
nghệ, nghề điện và cơ khí ... nhóm
tác giả thiết kế ra sản phẩm “Máy sơ
chế rau củ quả đa năng RLT- 02"
Máy có nhiều chức năng thái,
ruôi và tách hạt ngô, có thể hoạt
động độc lập từng chức năng một
mà không hề ảnh hưởng tới các chức
năng khác, đồng thời có thể hoạt
động cùng một lúc 3 chức năng.
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u
gi¶I nhÊt
Nguyễn Trung Thành - 1997
Lớp 12A1, trường THPT Minh Đài, Tân Sơn
(Đạt giải Nhất Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ toàn quốc năm 2015)

MÁY ĐÀO RÃNH, BÓN PHÂN T12
Trong quá trình chăm sóc cây chè, những người nông dân thường bón phân bằng
phương pháp thủ công nên mất nhiều thời gian và công sức. Với mong muốn giúp gia
đình và người nông dân đỡ vất vả, tác giả đã nghiên cứu và làm nên sản phẩm “Máy đào
rãnh bón phân T12”.
Máy được chế tạo từ động cơ xe máy 4 kì giống như chiếc máy cày mini tuy nhiên đã
được tác giả nghiên cứu, chế tạo cho phù hợp với cây chè được trồng từ 2 - 4 năm tuổi.
Khi vận hành máy có thể vừa đào rãnh có thể tự động dải phân hoặc bón cục bộ theo từng
mô nhỏ thông qua tay điều khiển rồi lấp lại bằng cần gạt.
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u
gi¶I nh×
Hoàng Thị Lan Anh - 2002: Trường THCS
Phúc Khánh, Yên Lập
Nguyễn Bảo Ngọc - 2000: Trường THCS
thị trấn II, Yên Lập
Nguyễn Bách Đạt - 2005: Trường Tiểu học
thị trấn huyện Yên Lập
(Đạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ toàn quốc năm 2015)
TỔ HỢP TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
Xuất phát từ thực tế khi tiến hành làm thí nghiệm trong bộ môn công nghệ lớp 8, bộ thí
nghiệm của trường còn hạn chế như: Dùng tay để làm thí nghiệm, không có cơ cấu biến
đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc. Từ đó, tác giả đã nghiên cứu và cho ra đời
sản phẩm tổ hợp cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.
Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động, cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành
chuyển động tịnh tiến và cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc được
bố trí trên một tấm bảng gỗ phía sau có gắn hệ thống mô tơ và hệ thống điều kiển. Khi làm
thí nghiệm dùng điều khiển từ xa để điều khiển các chức năng của tổ hợp.

14

Cuéc thi S¸ng t¹o thanh thiÕu niªn, nhi ®ång tØnh Phó Thä n¨m 2015

u
gi¶I nh×
Lý Hoàng Phi - 1998
Đinh Hồng Đăng - 1997
Lớp 12A2, Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, Việt Trì

WEBSITE GIỚI THIỆU TỪ THIỆN

Trong một lần về quê, tác
giả được một người bạn dẫn
đến thăm Trung tâm trợ giúp
xã hội và phục hồi chức năng,
ở đây có rất nhiều các người
già cô đơn không nơi nương
tựa, người tàn tật, nhiễm chất
độc màu da cam... Từ đó, tác
giả có ý tưởng lập ra một
website để thế hệ trẻ và toàn
xã hội quan tâm, đồng cảm
với những số phận kém may
mắn, qua đó có thể giúp đỡ họ
vươn lên trong cuộc sống.
Website được tạo ra trong
vài tuần đã có rất nhiều người
quan tâm, đặc biệt đã có một
nhà hảo tâm là bà Bùi Phượng
Ngọc - Phó giám đốc công ty
Dệt Vĩnh Phú đã vào website
liên hệ và tài trợ cho Trung
tâm trợ giúp xã hội và phục
hồi chức năng tỉnh Phú thọ
250 thùng sữa TH True Milk
trị giá hơn 80 triệu đồng.
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u
gi¶I nh×
Lê Hoàng Long - 2001
Lê Quang Huy - 2002
Trường THCS thị trấn II, Yên Lập

MÁY QUÉT RÁC
Xuất phát từ thực tế khi thực hiện việc vệ sinh sân trường và quan sát người lao công
vệ sinh đường phố phải dùng chổi tre hoặc chổi lá cọ để quét rác. Việc thực hiện thường
bụi bặm, gây ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn và tốn sức lao động. Từ đó, nhóm tác giả
đã nảy sinh ý tưởng chế tạo một máy quét rác đơn giản để giúp các bạn vệ sinh sân trường
và các chị lao công đỡ vất vả khi làm việc.
Máy chế tạo từ các nguyên, vật liệu phế thải của các loại máy móc đã hỏng trong gia
đình. Khi vận hành máy chạy nhẹ nhàng không gây tiếng ồn, không gây bụi ô nhiễm môi
trường. Khi chổi quét quay đẩy lá khô, rác về phía bàn đón rác có thể tự động di chuyển
lên, xuống theo địa hình nhờ các lò xo và được chứa tại túi chứa rác.
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u
gi¶I nh×
Trần Tiến Ngọc - 2002
Trường THCS Nghinh Xuyên, Đoan Hùng

MÁY XAY MỘC NHĨ LÀM NHÂN BÁNH

Xuất phát từ thực tế gia đình
có mẹ làm nghề bán bánh cuốn,
làm với số lượng nhiều nên việc
thái mộc nhĩ mất nhiều thời gian,
dùng máy xay sinh tố để xay mộc
nhĩ có nhược điểm: Số lượng xay
được ít, máy hay hỏng, số tiền
mua máy mới so với lợi nhuận
thu được từ việc làm bánh cuốn
lớn. Từ đó, em đã tìm tòi, nghiên
cứu làm ra sản phẩm để xay mộc
nhĩ tốn ít thời gian, sức lực và
kinh phí đó là "Máy xay mộc nhĩ
làm nhân bánh".
Máy được chế tạo đơn giản
gồm lưỡi dao được gắn trực tiếp
với động cơ điện, các bạn có thể
tự chế tạo thiết bị này cho gia
đình của mình chỉ cần chú ý
khoảng cách hợp lý giữa lưỡi dao
và đáy thiết bị, cũng như chế tạo
nắp đậy để tránh bị bắn mộc nhĩ
ra ngoài và an toàn khi sử dụng.
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u
gi¶I nh×
Trần Quốc Việt - 1998
Nguyễn Thị Phương Loan - 1997
Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

BỘ ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
THÔNG QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI (LV1)

Trong các hộ gia đình, nhà
máy... việc bật/tắt nhiều thiết
bị điện mất nhiều thời gian;
khi đi ra ngoài quên tắt các
thiết bị điện gây lãng phí điện
năng và mất an toàn. Hiện
nay công nghệ hiện đại có thể
bật/tắt các thiết bị điện chỉ
bằng các tin nhắn SMS, vì
vậy nhóm tác giả sáng tạo ra
bộ điều khiển các thiết bị
điện thông minh qua tin nhắn
điện thoại.
Bộ điều khiển được chế
tạo từ các vi mạch điện tử đã
được lập trình, sim điện thoại
và rơle điều khiển các thiết bị
điện... Cắm nguồn điện, bật
công tắc, muốn bật bóng nào thì soạn tin ngay lập tức yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện;
muốn kiểm tra xem thiết bị nào đang bật/tắt thì soạn tin và gửi đến số điện thoại của sim
sẽ nhận được tin nhắn thông báo. Bộ điều khiển rất tiện dụng do không cần phải lắp đặt
và đăng kí mạng internet, không giới hạn thiết bị điều khiển, có thể liên kết trực tiếp với
mạng lưới điện trong nhà. Sản phẩm đã được thử nghiệm thành công tại gia đình tác giả
và một số hộ khác, sau một thời gian sử dụng cho thấy bớt đi một phần tiêu thụ điện năng
và yên tâm mỗi khi ra ngoài hay đi đâu xa mà quyên tắt các thiết bị điện.
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u
gi¶I ba
Nguyễn Phương Anh - 2001
Trường THCS Phương Xá, Cẩm Khê

THỜI KHÓA BIỂU THÂN THIỆN TIỆN ÍCH
Trong một năm học nhà trường thay đổi thời khóa biểu nhiều lần, mỗi lần như vậy
thầy, cô giáo phụ trách phải xóa bảng thời khóa biểu cũ và viết thời khóa biểu mới. Trước
thực tế đó, tác giả đã ấp ủ ý tưởng tạo ra một thời khóa biểu, không cần phải tẩy xóa mà
vẫn đảm bảo có thể thay đổi theo ý muốn.
Sản phẩm được cấu tạo gồm bảng từ và các thẻ nam châm dễ dàng tháo ra lắp vào nên
không mất công kẻ, vẽ lại bảng. Sản phẩm đã được áp dụng tại trường THCS Phương Xá,
huyện Cẩm Khê. Có thể ứng dụng trong các ngành khác như: Bảng trực ca của các bác sĩ
và y tá ở bệnh viện, lịch trực ở công ty xí nghiệp...
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u
gi¶I ba
Vũ Thị Thêm - 1998
Đinh Thị Thanh Thư - 1998
Phạm Thị Mai Linh - 1998
Trường THPT Tản Đà, Thanh Thủy

BẢN ĐỒ VIỆT NAM BẰNG NILON PHẾ LIỆU

Hiện nay các loại vỏ
bánh kẹo, mì tôm, bim
bim... tràn ngập các bãi
rác, chôn vùi dưới lòng
đất, ao hồ, cống, rãnh.
Tuy nhiên, việc loại bỏ túi
nilon vô cùng khó khăn.
Vì vậy, nhóm tác giả
muốn biến túi nilon phế
liệu thành những sản
phẩm hữu ích cho con
người nói chung và cho
học sinh nói riêng.
Bản đồ Việt Nam bằng
nilon phế liệu đã được sử
dụng vào tiết dạy học
môn Địa Lí tại trường
THPT Tản Đà, Thanh
Thủy. Mô hình được các
thầy cô giáo trong trường
khuyến khích do làm tăng
hứng thú học tập cho học
sinh, tận dụng phế liệu từ
cuộc sống góp phần bảo
vệ môi trường.
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u
gi¶I ba
Đặng Thành Công - 1999
Hoàng Thị Ngọc Diệp - 1999
Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

WEBSITE LỊCH SỬ TỈNH PHÚ THỌ
(http://lichsutinhphutho.blogspot.com)
Sinh ra và lớn lên
trên "Đất tổ Vua Hùng”,
tự hào về lịch sử con
người nơi đây. Nhóm
tác giả đã xây dựng
Website với mong
muốn mang đến nguồn
thông tin bổ ích về lịch
sử tỉnh Phú Thọ, những
nét văn hóa đặc sắc của
tỉnh và hy vọng các bạn
trẻ sẽ thôi thúc, tìm hiểu
lịch sử tỉnh nhà, không
còn cảm thấy ngại, thấy
chán môn Lịch sử.
Trong quá trình đọc
tin tức, người dùng
hoàn toàn có thể để lại
những ý kiến phản hồi
của mình. Dễ dàng chia
sẻ qua chức năng chia
sẻ các mạng xã hội.
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u
gi¶I ba
Đỗ Thị Minh Phương - 2001
Trường THCS Tình Cương, Cẩm Khê

LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ

Như chúng ta đã biết,
trong những năm gần đây,
việc học lịch sử đang là đề
tài nóng khi quá nhiều thí
sinh thi tốt nghiệp THPT, thi
đại học với điểm liệt môn
lịch sử. Hiện nay trong
chương trình giảng dạy lịch
sử ở trường trung học cơ sở,
mỗi năm chỉ có 1 hoặc 2 tiết,
giảng dạy vào cuối kỳ hoặc
cuối năm. Do đó, chất lượng
học lịch sử địa phương
thường không cao. Từ
những nguyên nhân trên tác
giả đã mạnh dạn xây dựng
phần mềm "Lịch sử địa
phương tỉnh Phú Thọ”.
Phần mềm thiết kế có
tổng cộng 80 câu hỏi được
chia thành 4 phần theo các
thời kỳ lịch sử; mỗi phần
đều có hai nội dung chủ đạo
là học, hỏi và thử tài lịch sử,
mỗi nội dung gồm 20 câu,
được viết bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Phần thử tài lịch sử với mỗi câu hỏi cho
phép trả lời trong 20 giây và chỉ tính điểm các câu trả lời đúng. Ngoài ra phần mềm cũng
giới thiệu một số câu chuyện lịch sử thú vị giúp các bạn tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà
cũng như bớt căng thẳng khi học tập.
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u
gi¶I ba
Nguyễn Hải Đăng - 1999
Trường THPT Phù Ninh, Phù Ninh

ĐÈN TRANG TRÍ THÔNG MINH

Với mong muốn làm
một đèn ngủ bằng các đèn
Led phát sáng và trang trí
thông minh, hệ thống đèn
không phụ thuộc vào
nguồn điện lưới mà có 1
nguồn cung cấp riêng (sử
dụng nguồn năng lượng
mặt trời), đèn có thể tự
phát sáng hoặc tắt mà
không cần điều khiển.
Đèn trang trí thông
minh được tạo thành từ
125 bóng led, xếp thành 5
lớp, mỗi lớp 25 bóng.
Điều đặc biệt là không
dùng 125 mối nối để thắp
sáng từng bóng mà thay
vào đó, mắc chung các
chân anode của 25 bóng trên 1 lớp lại với nhau và mắc chung 5 chân cathode để tạo thành
cột (có 25 cột). Quang trở giúp cho đèn trang trí thông minh khi trời sáng (chiếu đèn) thì
đèn sẽ tắt, khi trời tối (che ánh sáng ) thì đèn sẽ sáng. Sản phẩm có thể áp dụng làm đèn
trang trí ở những nơi công cộng như công viên, đường phố, đèn trang trí, đèn ngủ trong
gia đình...
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u
gi¶I ba
Nguyễn Thị Khánh Linh - 2003
Trường THCS Lâm Thao, Lâm Thao

NHÀ HAI MÁI ĐÓN GiÓ
Hiện nay các ngôi nhà theo kiểu truyền thống hai mái đơn chưa tận dụng được gió tự
nhiên làm mát ngôi nhà và thoáng khí. Mặt khác vào mùa hè, thời tiết khá nóng bức, việc
lắp máy điều hòa đối với các hộ gia đình ở các vùng nông thôn còn khó khăn. Xuất phát
từ thực tế đó tác giả có ý tưởng thiết kế nhà hai mái đón gió.
Thiết kế hai mái giúp cho căn nhà lấy thêm được nhiều gió qua kẽ hở ở giữa hai mái và
mang lại một phong cách mới độc đáo mà không bị nước mưa hắt vào làm ướt nhà. Nhà
hai mái thuận lợi vào mùa hè oi ả.
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u
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Lê Quang Huy - 2001
Nguyễn Minh Tuấn - 2001
Nguyễn Hoàng Nam - 2001
Trường THCS Văn Lang, Việt Trì

DÂY PHƠI THÔNG MINH

Việc phơi quần áo chỉ
có thể thực hiện vào ban
ngày khi trời không
mưa, vì vậy việc tự động
thu cất quần áo là việc
hết sức cần thiết, bằng
kiến thức đã được học
nhóm tác giả đã vận
dụng và tạo ra sản phẩm
"Dây phơi thông minh".
Từ các linh kiện bán
dẫn (điốt, transistor, điện
trở) và kiến thức về khả
năng điều chỉnh điện áp
nhóm tác giả đã thiết kế
ra mạch điều khiển. Bản
chất của mạch điều
khiển là sự thay đổi điện
trở của cảm biến, mưa
tác động tới mạch điều khiển làm thay đổi vị trí của các tiếp điểm của rơle kép làm đảo
chiều quay của động cơ tác động kéo dây phơi theo chiều ra vào, sau khi dây phơi được
kéo ra và đưa vào phía trên có gắn vật cản nhỏ chạm vào công tắc ngắt điện của mạch làm
động cơ dừng lại.
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Nguyễn Bách Đạt - 2005
Hoàng Trường Giang - 2004
Trường Tiểu học thị trấn Yên Lập, Yên Lập

RỒNG HOA VIỆT NAM

Trẻ em rất thích đồ chơi,
đặc biệt là những đồ chơi
nhiều tính năng và bắt mắt.
Tuy nhiên, hiện nay phần
lớn những đồ chơi như vậy
có xuất xứ từ nước ngoài.
Một lần, cùng mẹ đi sắm đồ
tết thấy hộp bánh đậu xanh
hình con rồng vàng tác giả
nảy ra ý định có thể sử dụng
hộp bánh đó kết hợp với
những động cơ điện lấy từ
đầu đĩa có sẵn trong gia đình
làm ra một đồ chơi “Rồng
hoa Việt Nam”.
“Rồng hoa Việt Nam” là
đồ chơi được điều khiển từ
xa, có thể tiến hoặc lùi; đồng
thời guồng quay của hoa và
đế cùng quay một lúc, guồng
quay cũng có thể quay
ngược lại được. Sản phẩm
“Rồng hoa Việt Nam” có
thể được đưa vào sản xuất
đại trà, và được mang
thương hiệu Việt Nam.
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u
gi¶I ba
Trần Quốc Việt - 1998
Nguyễn Văn Tuấn - 1999
Nguyễn Quang Hợp - 1997
Trần Thị Thùy Dương - 1997
Trường THPT Thanh Thủy,
Thanh Thủy

BỘ NGUỒN CHỐNG GIẬT
ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Trong cuộc sống vấn đề
an toàn điện là vấn đề quan
trọng và được nhiều người
quan tâm. Chính vì vậy, với
mong muốn tạo ra một thiết
bị có khả năng chống điện
giật, sau một thời gian
nghiên cứu và thử nghiệm
nhóm tác giả đã tạo ra được
sản phẩm: Bộ nguồn chống
giật ứng dụng hiện tượng
cảm ứng điện tư.̀
Bộ nguồn được chế tạo
gồm lõi sắt được dựng
thành khung nằm ở trong,
bao quanh ngoài lõi sắt là
cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp
được cách li với cuộn sơ cấp
bằng một lớp giấy bạc làm cho dòng điện cảm ứng đi vòng nên khi có hiệu điện thế cao
không xảy ra hiện tượng phóng điện, đảm bảo an toàn. Cách lắp đặt thiết bị như cách lắp
đặt của ổn áp. Sản phẩm được nghiên cứu trực tiếp đối với nguồn điện 220V, biến đổi
dòng điện từ trực tiếp sang gián tiếp tuần hoàn, nguồn điện pha tạp tần số trở thành nguồn
điện tần số tĩnh (ổn định hơn), nguồn điện ở hai đầu dây thứ cấp không khép kín nên khi
chạm vào một đầu bất kì sẽ không bị giật. Sản phẩm có giá thành thấp có khả năng ứng
dụng cao trong đời sống, sinh hoạt và sản xuất.
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u
gi¶I ba
Lương Hồng Phú - 1998
Đinh Trọng Hùng - 1998
Trần Quang Linh - 1998
Nguyễn Ngọc Thiện - 1998
Trường THPT Thanh Thủy,
Thanh Thủy

MŨ BẢO HIỂM THÔNG MINH

Hiện nay, khi tham gia giao
thông vẫn còn một bộ phận người
điều khiển xe mô tô, gắn máy, xe
máy điện không đội mũ bảo hiểm
hoặc mũ bảo hiểm không đạt tiêu
chuẩn dẫn đến những vụ tai nạn
giao thông gây hậu quả nghiêm
trọng. Từ những lí do đó mà tác giả
có ý tưởng sáng tạo ra một chiếc
mũ bảo hiểm thông minh vừa đảm
bảo an toàn khi tham gia giao
thông, đồng thời nhắc nhở, bắt
buộc người điều khiển mô tô, xe
máy, xe đạp điện muốn khởi động
được xe phải đội mũ bảo hiểm.
Trên mũ có gắn công tắc và
nguồn phát sóng có cùng mã với
thiết bị gắn với nguồn của xe máy
khi công tắc trên mũ đóng thì
nguồn điện của xe mới được mở và
xe mới có thể khởi động.
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u
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Nguyễn Huy Hoàng - 2001
Nguyễn Thị Phượng - 2001
Trường THCS Thạch Đồng, Thanh Thủy

HỘP PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG
Một lần cầm đĩa CD trên tay nghiêng đi nghiêng lại dưới ánh sáng mặt trời thấy có rất
nhiều màu sắc tác giả tự đặt ra câu hỏi vì sao khi chiếu ánh sáng mặt trời vào mặt ghi của
đĩa CD lại như vậy, ánh sáng từ bóng đèn phát ra và ánh sáng màu như màu đỏ, vàng,
xanh ... khi chiếu tới mặt ghi của đĩa CD có như vậy không? Những câu hỏi đó giúp tác
giả lên kế hoạch làm nên sản phẩm "Hộp phân tích ánh sáng".
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u
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Tạ Tuấn Tú - 2006
Bùi Mai Trang - 2006
Triệu Quang Chiến - 2006
Trường Tiểu học Sơn Vy, Lâm Thao

AN TOÀN GIAO THÔNG

Hiện nay, vấn đề tai nạn giao thông xảy ra rất nghiêm trọng. Những bài học về an toàn
giao thông chủ yếu là học trên kênh hình khó xác định được các loại đèn tín hiệu và các
phương tiện khi tham gia giao thông phải thực hiện như thế nào cho đúng. Xuất phát từ lý
do trên, để giúp cho các bạn học sinh có đồ dùng học tập trực quan, sinh động, nhóm tác
giả đã thiết kế mô hình "An toàn giao thông".
Mô hình được sử dụng trong môn tự nhiên và xã hội lớp 1, 2 như bài 19: Đường giao
thông. Bài 33: An toàn khi đi xe đạp (lớp 3). Ngoài ra còn được sử dụng trong các chương
trình giáo dục và học ngoại khóa về an toàn giao thông cho học sinh cấp tiểu học.
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Vũ Thị Thêm - 1998
Đinh Thị Thanh Thư - 1998
Phạm Thị Mai Linh - 1998
Trường THPT Tản Đà, Thanh Thủy

LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
LÀM TỪ TÚI NILON PHẾ LIỆU

Sau khi hoàn thành chức
năng của mình, các loại vỏ
bánh kẹo, mì tôm, bim bim và
hàng ngàn các mặt hàng gia
dụng khác sẽ tràn ngập các
bãi rác, chôn vùi dưới lòng
đất, ao hồ, cống, rãnh. Tuy
nhiên, việc loại bỏ túi nilon
khỏi cuộc sống là một việc vô
cùng khó khăn và nan giải. Vì
vậy, nhóm tác giả muốn biến
túi nilon phế liệu thành những
sản phẩm hữu ích.
Mô hình được sử dụng vào
tiết học Lịch sử tại lớp 11A3,
trường THPT Tản Đà. Việc
sử dụng lược đồ làm tăng
hứng thú học tập cho học
sinh. Mô hình tận dụng phế
liệu từ cuộc sống, góp phần
bảo vệ môi trường.
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Vũ Trường Sơn - 2000
Trường THCS Yên Luật, Hạ Hòa

SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG

Các thí nghiệm được
thực hiện trong bài
chương trình quang học
lớp 9 về sự giao thoa ánh
sáng tương đối phức tạp
và khó quan sát. Khi làm
thí nghiệm phải chỉnh các
gương sao cho ánh sáng có
thể tập trung vào 1 điểm
để quan sát hiện tượng
giao thoa, nhưng cường
độ ánh sáng khi bị phản xạ
sẽ yếu đi và không tập
trung được vào 1 điểm nên
hiện tượng quan sát được
đôi khi không rõ. Xuất
phát từ thực tế đó tác giả
đã làm ra sản phẩm "Sự
giao thoa ánh sáng".
Sản phẩm đã được ứng
dụng trong tiết dạy vật lý ở
khối 9 trường THCS Yên
Luật, Hạ Hòa. Sản phẩm
giúp quan sát dễ dàng nên
có nhiều bạn sẽ được tham
gia làm thí nghiệm.
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Phạm Việt Thi - 1997
Đinh Quang Bình - 1996
Mạc Thị Thanh Huyền - 1998
Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

WEBSITE BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Hiện nay, tình hình chủ quyền biển, đảo đang rất được quan tâm, nhu cầu tìm hiểu
thông tin về vấn đề này là rất lớn nhất là giới trẻ, chưa có diễn đàn để chia sẻ quan điểm,
sự ủng hộ của cá nhân với việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta. Xuất
phát từ thực trạng này, website được hình thành với mục đích cung cấp những tin tức tin
cậy, khách quan về tình hình biển đảo nước ta.
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Tạ Anh Tùng - 1998
Nguyễn Thị Thu Hiền - 1998
Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

WEBSITE DI SẢN PHÚ THỌ
(disanphutho-vn.webnode.vn)
Phú Thọ nơi hội tụ
nhiều loại hình văn hóa,
di sản của đất nước. Hiện
nay, một số thanh niên
của Phú Thọ nói riêng và
các tỉnh khác nói chung
vẫn chưa biết đến các di
sản này. Vì vậy, nhóm tác
giả muốn tạo lập một
website Di sản Phú Thọ
với mục đích giới thiệu
với các du khách trong và
ngoài nước về các di sản
của tỉnh.
Website có tính tập
trung các di sản với nhau,
có sự liên kết nhiều loại
hình văn hóa. Website có
trang Cuộc thi về di sản
Phú Thọ đây là nơi tiếp
nhận những bài viết,
những nhận xét, đánh
giá, tương tác của người
xem về di sản của tỉnh.
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Nguyễn Văn Huy
Lớp 11A1, Trường THPT Hạ Hòa, Hạ Hòa

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI ĐUA TẬP THỂ HỌC SINH
Trong nhà trường, để nâng cao ý thức và chất lượng giáo dục thì không những chỉ thi
đua giữa các cá nhân học sinh mà còn giữa các tập thể lớp với nhau. Để đánh giá phong
trào thi đua thì giáo viên phải tổng hợp bằng báo cáo viết tay vừa mất thời gian và dễ xảy
ra sai sót. Yêu cầu của nhà trường cần nhanh chóng, chính xác để đưa lên trang web của
nhà trường và sơ kết thứ hai hằng tuần. Như vậy, một phần mềm ứng dụng “Quản lý thi
đua tập thể học sinh” là cần thiết. Sau một năm học áp dụng tại trường THPT Hạ Hòa,
phầm mềm có một số ưu điểm: Tổng hợp kết quả nhanh, dễ dàng bổ sung, sửa chữa sai
sót nếu có; dễ dàng lưu trữ kết quả thi đua trong nhà trường; ...
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Nguyễn Anh Văn - 1999
Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

MẠNG XÃ HỘI THPT THANH THỦY
(thanhthuy.info)

Xuất phát từ nhu cầu của
bản thân và các bạn trong
việc kết nối, cùng tìm kiếm
và chia sẻ các tài liệu học tập
với nhau. Đặc biệt, ngoài
những giờ lên lớp, có thể
liên hệ, kết nối với các thầy
cô và các bạn. Từ mong
muốn đó, Website mạng xã
hội THPT Thanh Thủy được
xây dựng.
Website cho phép người
dùng đăng ký làm thành
viên và tự đăng nội dung để
chia sẻ kiến thức, người
quản lí có quyền đăng xuất
những thành viên không tích
cực. Website có hệ thống
chat box. Sản phẩm sau khi
hoàn tất sẽ áp dụng trong
trường THPT Thanh Thủy
sau đó mở rộng dần phạm vi
và đối tượng sử dụng.
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Nguyễn Hoàng Giang - 1996
Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương, Việt Trì

MÔ HÌNH THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG BẰNG TIA LAZE

Hiện nay, hiện tượng trộm cắp nhiều, người ăn trộm thường đột nhập vào nhà dân mà
đa số các gia đình lại không có các thiết bị báo động, chống trộm. Mặt khác giá thành các
sản phẩm chống trộm có trên thị trường rất cao, khó sửa chữa. Từ đó, tác giả có ý tưởng
tạo ra sản phẩm "Mô hình thiết bị báo động bằng tia laze". Mô hình có khả năng áp dụng
cho các gia đình, các trang trại...
Bộ thiết bị gồm bộ phận phát, nhận tia laze, chuông báo khi bộ phận nhận tín hiệu thì
mạch điện hở, khi có người xâm nhập làm mất tín hiệu mạch điện đóng làm chuông báo
động kêu.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Nguyễn Tuấn Dũng - 1997
Trường THPT Long Châu Sa, Lâm Thao

BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
Nhằm tạo ra thiết bị an toàn, thuận tiện và hiện đại cho người sử dụng. Tác giả đã sáng
tạo ra sản phẩm "Bộ điều khiển thông minh", với giá thành hợp lý nhưng lại có tính năng
như một sản phẩm thông minh. Sử dụng smartphone đã được lập trình sẵn trùng mã code
với sản phẩm. Sử dụng rơ le nhiệt nên ngoài tác dụng đóng ngắt mạch an toàn, nó còn như
một chiếc attomat cỡ nhỏ nhằm bảo vệ và gắn thêm một cầu chì chống tăng áp và tụ bù áp
chống sụt áp bất ngờ. Nếu áp quá cao, cầu chì sẽ ngắt mạch ngay lập tức, còn áp sụt quá
nhanh tụ sẽ bù lại phần điện đó rồi từ từ tắt dần thiết bị.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch

Đặng Cao Sơn - 2005, Trường Tiểu học Cao Xá, Lâm Thao
Đặng Thùy Linh - 2007, Trường Tiểu học Cao Xá, Lâm Thao
Cao Hồng Linh Trang - 2003, Trường THCS Cao Xá, Lâm Thao
Hoàng Ngọc Thanh Lan - 2001 Trường THCS Cao Xá, Lâm Thao
CỘT MỐC CHỦ QUYỀN ĐẢO TRƯỜNG SA
Ở vùng nông thôn, do điều kiện kinh tế còn
khó khăn nên góc học tập của các bạn học sinh
thường chỉ có một bộ bàn ghế mà không có giá
sách. Vì vậy, nhóm tác giả đã nghĩ đến việc làm
giá sách từ những thùng xốp đựng hoa quả và
chọn mô hình cột mốc chủ quyền đảo trường sa
để thể hiện tình yêu biển đảo quê hương. Chiếc
giá sách làm riêng không gắn với bàn học có thể
di chuyển được. Khi không học bài có thể xoay
ngược lại thành một đồ vật trang trí cho góc học
tập thân thiện hơn.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Kiều Văn Hiệp - 2001
Nguyễn Thị Phương Thảo - 2001
Trường THCS Bảo Yên, Thanh Thủy

TƯỜNG RÀO XANH
Ở vùng dân cư mới khu vực nông thôn hiện nay diện tích đất cũng hẹp chỉ đủ xây nhà
và một cái sân nhỏ. Không có đất trồng rau và trồng hoa, cây xanh nên nhóm tác giả nảy
ra ý tưởng dùng những giỏ bằng các ống, chai nhựa đã qua sử dụng để trồng rau và hoa,
cây xanh.
Sản phẩm tận dụng được các phế liệu, cách làm đơn giản và áp dụng được nhiều
không gian khác nhau như công sở, trường học, các hộ gia đình tạo ra được không gian
xanh mà không tốn diện tích.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Trần Quốc Việt - 1998
Ngô Thị Lan Nhi - 1998
Trần Thị Thùy Dương - 1997
Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

BỘ THIẾT BỊ ĐQS01

Hiện nay vào mùa hè, ở các
vùng nông thôn hiện tượng
mất điện đột suất và cắt điện
luân phiên vẫn xảy ra. Trên thị
trường đã có nhiều thiết bị làm
lạnh, làm mát rất hiện đại
nhưng đắt tiền và tiêu hao
năng lượng lớn. Vì vậy, nhóm
tác giả có ý tưởng tạo ra một
thiết bị vừa tiết kiệm, tiện
dụng, rẻ tiền mà lại đáp ứng
được nhu cầu của người dân.
Thiết bị có thể dễ dàng di
chuyển tới các vị trí mong
muốn bằng điều khiển. Sử
dụng nguồn điện 12V qua hạ
áp hoặc nguồn ắc quy dự
phòng. Sản phẩm đã được đưa
vào sử dụng trực tiếp tại chính
các gia đình nhóm tác giả và
đã được rất nhiều người ưa
thích, ủng hộ.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Lương Thị Tâm - 2001
Trường THCS Phong Phú, Đoan Hùng

GIƯỜNG BIẾN HÌNH
Xuất phát từ việc phải dọn vệ sinh giường khi gia đình có trẻ nhỏ, người bệnh không
thể tự chủ được khi vệ sinh làm bẩn giường. Từ đó, tác giả đã nảy ra ý tưởng làm ra một
chiếc giường khắc phục những nhược điểm trên và kết hợp các tính năng khác đảm bảo
sự tiện dụng.
Giường vừa có hộp đựng đồ, có thể làm bàn học, có hệ thống dẫn nước và thoát nước
thải để khâu vệ sinh giường được thuận tiện. Giường biến hình có thể áp dụng trong bệnh
viện nơi có các em nhỏ và các cụ già, người bệnh không kiểm soát nổi hành vi vệ sinh của
mình.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Trần Quang Linh - 1998
Hà Anh Tuấn - 1998
Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy

Ổ ĐIỆN THÔNG MINH
Hiện nay mất điện xảy ra
do điện không cung cấp đủ
hoặc do sự cố thời tiết buộc
phải cắt điện. Mất điện bất
ngờ không thông báo trước
làm chúng ta không chủ
động được nguồn điện mới
kịp thời, mọi hoạt động sinh
hoạt trong gia đình bị đảo
lộn... Từ đó nhóm tác giả đã
nghiên cứu và tạo ra sản
phẩm "Ổ điện thông minh"
để giải quyết những vấn đề
khó khăn gặp phải khi mất
điện mà cũng rất tiện dụng
khi có điện.
Ổ điện thông minh điều
khiển các thiết bị điện lẫn
thiết bị dự phòng chỉ bằng
"một công tắc". Có tính năng
bật/tắt tự động các thiết bị dự
phòng khi bị mất điện và bật
tắt các thiết bị dự phòng khi
thiết bị chính hỏng hóc. Ổ
điệm thông minh có thể sử
dụng tại các hộ gia đình hoặc
xưởng sản xuất nhỏ.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Ngô Minh Hương - 2001
Trường THCS Lâm Thao, Lâm Thao

HỘP ĐỰNG ĐỒ ĐA NĂNG

Trên cơ sở từ những bất tiện
trong không gian sinh hoạt tại
các nhà trọ, các khu đô thị đông
đúc mà diện tích sử dụng hẹp.
Việc tạo ra sản phẩm hộp đựng
đồ đa năng nhằm khắc phục
những bất tiện từ việc tận dụng
triệt để các bộ phận, chi tiết và
tận dụng hoàn toàn những tính
năng sẵn có của các sản phẩm đã
có trên thị trường.
Sản phẩm được làm chủ yếu
bằng gỗ và một phần là sắt và
inox. Hộp đựng đồ với bốn ngăn
trong đó có một ngăn lớn nhất và
ba ngăn còn lại bằng nhau. Các
ngăn có thể mở tự nhiên như tủ
đựng đồ bình thường. Hộp đựng
đồ có thể tạo ra nhiều ứng dụng
khác nhau: Có thể tạo ra một
chiếc bàn, hai chiếc bàn học, một
chiếc vali nhỏ có thể di chuyển
dễ dàng.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Đỗ Văn Nam - 2001
Trường THCS Đồng Lạc, Yên Lập

DỤNG CỤ CẠO VỎ MÍA

Chứng kiến người kinh
doanh nước mía rất vất vả
khi phải dùng tay để cạo vỏ
mía, mất nhiều thời gian,
phải dùng sức để cạo, năng
suất lại không cao. Qua
nhiều ngày quan sát và
nghiên cứu tác giả đã chế tạo
ra "Dụng cụ cạo vỏ mía".
Sản phẩm dùng lực co
giãn của lò xo để ép hai lưỡi
dao ép vào cây mía người
dùng chỉ cần kéo cây mía là
vỏ có thể được cạo sạch.
Dụng cụ được chế tạo đơn
giản, chi phí thấp, tận dụng
được những vật liệu sẵn có,
thân thiện với môi trường.
Sản phẩm đã được áp dụng
tại địa phương mang lại hiệu
quả thiết thực.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Nguyễn Trọng Quân - 1999
Trường THPT Vĩnh Chân, Hạ Hòa

THUYỀN VỚT RÁC TỰ ĐỘNG
SỬ DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐỘC HẠI

Hiện nay, việc vớt rác và các vật nổi trên mặt nước ở các kênh, mương, ao, hồ bị ô
nhiễm là một công việc khó khăn và nặng nhọc đối với những người làm công tác môi
trường, đặc biệt là những người trực tiếp làm nhiệm vụ vớt rác phải dùng vợt, cào thủ
công vừa tốn nhiều công, sức đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe. Với mong muốn giải
quyết vấn đề này, tác giả đã nghiên cứu, thiết kế được một thiết bị vớt rác tự động nhằm
nâng cao năng suất lao động và bảo vệ sức khỏe cho người công nhân do không phải tiếp
xúc trực tiếp với môi trường.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Nguyễn Đức Thịnh - 2001
Trường THCS Hương Lung, Cẩm Khê

MÔ HÌNH THIẾT BỊ SÀNG - QUẠT CHÈ KHÔ LIÊN HOÀN

Ở địa phương tác giả nghề chế biến chè có từ rất lâu đời, mọi công đoạn làm chè đều là
thủ công, từ khâu hái, sao chè, sàng lọc chè... Vì vậy công sức bỏ ra để làm chè lớn, cánh
chè không đẹp do còn nhiều vụn cám và chè bồm nên khó cạnh tranh mặc dù chất lượng
chè tốt. Từ những khó khăn trên, qua nghiên cứu thực tế và tận dụng những vật liệu sẵn
có tại gia đình, tác giả chế tạo ra mô hình thiết bị sàng - quạt chè khô liên hoàn. Với mong
muốn sau này trở thành một người kỹ sư có thể biến mô hình thành hiện thực giúp người
dân lao động bớt nặng nhọc.
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u
gi¶I khuyÕn khÝch
Lê Thị Phương Dịu - 2000
Nguyễn Việt Anh - 2000
Trường THCS Đồng Luận, Thanh Thủy

LỢI ÍCH TỪ VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NUÔI GIUN ĐỎ
THEO QUY MÔ NHỎ ĐỂ XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ
TRONG HỘ GIA ĐÌNH
Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, nhóm tác giả biết đến loại giun đỏ - giun quế có rất
nhiều lợi ích trong cuộc sống. Vì vậy, nhóm đã tiến hành nghiên cứu mô hình "Lợi ích từ
việc ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ theo quy mô nhỏ để xử lý rác thải hữu cơ trong hộ
gia đình". Mô hình có thể giúp gia đình xử lý được rác thải hữu cơ một cách hiệu quả lại
vừa có thể cung cấp nguồn nguyên liệu sạch để trồng các loại rau xanh phục vụ nhu cầu
sinh hoạt của gia đình.
Mô hình này thích hợp với các bạn học sinh vùng nông thôn, miền núi vừa có thể giúp
gia đình tăng thu nhập đặc biệt là làm giảm ô nhiễm môi trường do rác thải không được
thu gom và xử lý.
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MêI THAM GIA CUéC THI
S¸NG T¹O THANH THIÕU NI£N, NHI §åNG
TØNH PHó THä N¡M 2016
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 31/7/1997 ®Õn 31/7/2010) ®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 05/7/2016.
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¸:

8.000.000 ®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
C¸c gi¶i cao sÏ ®îc chän tham dù Cuéc thi S¸ng t¹o thanh thiÕu niªn, nhi ®ång toµn
quèc lÇn thø XII n¨m 2016. 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. Ngoµi ra, c¸c m«
h×nh s¶n phÈm ®¹t gi¶i 3 trë lªn ®îc TØnh ®oµn tÆng giÊy khen tuæi trÎ s¸ng t¹o.
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 2016
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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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. Ông Nguyễn Văn Sản - Phó Tổng biên tập Báo Phú Thọ.
6. Ông Trịnh Hùng Sơn - 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 Phạm Bá Khiêm - 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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