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BÁO CÁO  

Tổng kết các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-BTC ngày 06/3/2019 của Ban Tổ chức các 
Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban Tổ chức) về 
việc triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ V và Cuộc thi Sáng tạo thanh 
thiếu niên nhi đồng lần thứ XI tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (sau đây viết tắt là các 
Cuộc thi), Ban Tổ chức báo cáo kết quả tổ chức các Cuộc thi năm 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI 

Thực hiện Công văn số 337/LHHVN-VIFOTEC ngày 23/5/2018 và Công 
văn số 800/LHHVN-VIFOTEC ngày 16/11/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019) và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 
đồng toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019), Ban Tổ chức đã ban hành các văn bản 
triển khai thực hiện gồm: Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Lạng Sơn lần thứ V và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng 
Sơn lần thứ XI năm 2019; Quyết định ban hành Thể lệ các Cuộc thi Sáng tạo kỹ 
thuật năm 2019; Công văn chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến về các Cuộc thi 
Sáng tạo kỹ thuật năm 2019; Quyết định ban hành Quy định đánh giá các giải 
pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2019; 
Quyết định thành lập các Hội đồng giám khảo và các văn bản khác liên quan. 

Các cơ quan thành viên Ban Tổ chức đã tích cực, chủ động thông tin 
tuyên truyền về các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
và cá nhân trên địa bàn tỉnh thông qua Trang thông tin điện tử của các đơn vị, 
trên các chuyên mục Khoa học và Đời sống (Báo Lạng Sơn); đưa tin, phóng sự  
trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trên Bản tin Thông tin Khoa học và 
Công nghệ (Sở KHCN); khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động của cơ quan tham gia các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật; đồng 
thời đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan thường trực trong quá trình 
triển khai các hoạt động theo Kế hoạch và theo chức năng nhiệm vụ Ban Tổ 
chức phân công. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị 
trực thuộc ngành tuyên truyền, vận động các học sinh tham gia các Cuộc thi 
sáng tạo kỹ thuật cấp ngành, từ đó lựa chọn được nhiều mô hình, sản phẩm có 
chất lượng tham dự Cuộc thi cấp tỉnh. 
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 II. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP DỰ THI 

1. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 
XI năm 2019 

Cuộc thi tiếp tục được duy trì số lượng các giải pháp tham dự. Các ý 
tưởng dự thi đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống nhằm giải quyết nhu cầu của 
các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong việc học tập cũng như trong cuộc sống 
hằng ngày. Tham dự Cuộc thi có 87 mô hình, sản phẩm thuộc 05 lĩnh vực dự thi: 
Đồ dùng dành cho học tập 15 mô hình, sản phẩm (chiếm 17,2%); phần mềm tin 
học 05 mô hình, sản phẩm (chiếm 5,7%); sản phẩm thân thiện với môi trường 27 
mô hình, sản phẩm (chiếm 31%); các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ 
em 23 mô hình, sản phẩm (chiếm 26,4%); các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế 17 mô hình, sản 
phẩm (19,7%). 

Ban Tổ chức đã quyết định trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 
14 giải Khuyến khích cho 20 mô hình, sản phẩm dự thi xuất sắc (Có danh sách 
kèm theo tại Phụ lục 1) và lựa chọn 08 mô hình, sản phẩm xuất sắc tham dự 
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019). 
Kết quả tỉnh Lạng Sơn đạt 01 giải Khuyến khích của tác giả Lý Thị Thu Huế - 
học sinh Lớp 8, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Hồng Thái, huyện 
Bình Gia với mô hình, sản phẩm “Chế tạo hệ thống ăn tự động trong nuôi gà thả 
vườn”. Ban Tổ chức đã thành lập Đoàn đưa đón các tác giả/nhóm tác giả đi nhận 
giải tại Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi toàn quốc được tổ chức từ ngày 04-
05/11/2019 tại Hà Nội; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
cho tác giả đoạt giải tại Cuộc thi toàn quốc nêu trên. 

2. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2019 

Hội thi duy trì tốt số lượng các giải pháp dự thi, nhiều giải pháp dự thi là 
những ý tưởng sáng tạo có khả năng áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao. Tham 
dự Hội thi có 59 giải pháp thuộc các lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường 18 giải pháp (chiếm 30,5%); cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao 
thông vận tải 14 giải pháp (chiếm 23,7%); giáo dục đào tạo 14 giải pháp (chiếm 
23,7%); vật liệu, hóa chất, năng lượng 07 giải pháp (chiếm 11,8%); y dược 04 
giải pháp (chiếm 6,9%); công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 02 giải pháp 
(chiếm 3,4%). 

Ban Tổ chức đã quyết định trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 
10 giải Khuyến khích cho 16 giải pháp dự thi xuất sắc (Có danh sách kèm theo 
tại phụ lục 2) và lựa chọn 06 giải pháp sáng tạo đại diện cho tỉnh tham dự Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019). Đến nay công tác đánh 
giá các giải pháp dự Hội thi toàn quốc đang diễn ra, dự kiến công bố kết quả và 
trao giải vào tháng 3/2020. 

Tuy nhiên, số lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật còn ít, 
chất lượng chưa cao, còn trùng lặp ý tưởng với các giải pháp đã tham gia các hội 
thi sáng tạo kỹ thuật những năm trước đây; các giải pháp công trình dự thi phần 
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lớn được lựa chọn từ Hội thi của ngành Giáo dục và Đào tạo (chiếm 90% các 
giải pháp tham dự), chưa có sự lan tỏa vào các ngành lĩnh vực khác, đặc biệt là 
khối doanh nghiệp.   

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá chung 

Các ý tưởng, giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi đều xuất phát từ thực 
tiễn cuộc sống nhằm giải quyết vấn đề của các em học sinh trong việc học tập 
cũng như trong cuộc sống hằng ngày. 

a) Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (STTTNNĐ) 

Về số lượng, Cuộc thi STTTNNĐ năm 2019 có số lượng các mô hình, sản 
phẩm đăng ký dự thi ít hơn so với các năm trước. Đối với Cuộc thi cấp tỉnh năm 
2019, đã có 20 mô hình, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và 01 mô hình sản phẩm đạt 
giải Khuyến khích toàn quốc (năm 2018 có 23 mô hình sản phẩm đạt giải cấp 
tỉnh và 01 giải Ba toàn quốc). Một trong những lý do giảm chất lượng là trong 
năm 2019, có 02 Hội thi và Cuộc thi được tổ chức nên các sản phẩm có chất 
lượng cũng sẽ phân bổ trong cả hai Hội thi và Cuộc thi. 

b) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (STKT) 

Hội thi STKT năm 2019 có 59 giải pháp, tương đương năm 2017 (60 giải 
pháp). Hội thi STKT năm 2019 có chất lượng cao hơn so với năm 2017. Cụ thể, 
trong năm 2019 đã trao giải cho 16 giải pháp và gửi 06 giải pháp đi dự Hội thi 
toàn quốc (năm 2017 chỉ có 11 giải pháp đạt giải cấp tỉnh và 01 giải Ba toàn 
quốc). Dự kiến sẽ có kết quả Hội thi toàn quốc năm 2019 vào tháng 3/2020. 

2. Thuận lợi, khó khăn 

a) Thuận lợi 

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và 
sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhất là sự phối hợp chặt chẽ 
và có trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Công tác tuyên truyền, vận động được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm, 
tích cực triển khai. Cuộc thi được tổ chức liên tục trong nhiều năm nên đã nhận 
được sự tham gia hưởng ứng của các em thanh thiếu niên, nhi đồng với các giải 
pháp, mô hình, sản phẩm không ngừng được cải tiến về hình thức và chất lượng. 
Nhiều đơn vị liên tiếp nhiều năm liền duy trì tốt việc tổ chức phong trào nghiên 
cứu sáng tạo, đóng góp nhiều giải pháp có chất lượng cho Cuộc thi cấp tỉnh như: 
Trường THPT Chuyên Chu Văn An; Trường PTDTBT THCS xã Hồng Thái, 
huyện Bình Gia; Trường THPT Việt Bắc; Trường THPT huyện Bắc Sơn; 
Trường THCS xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng... 

Công tác chấm, xét giải thưởng đã được Ban Tổ chức đổi mới đảm bảo 
tính khoa học, khách quan, công bằng.  
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b) Hạn chế, khó khăn 

Sức lan tỏa của các Cuộc thi còn hạn chế; tỷ lệ các mô hình, sản phẩm, 
giải pháp tham gia dự thi chưa đồng đều giữa các các ngành. Số lượng các giải 
pháp dự thi chủ yếu được lựa chọn từ Cuộc thi cấp ngành Giáo dục và Đào tạo, 
chưa khai thác hết tiềm năng sáng tạo từ khối ngành khoa học kỹ thuật như: Y 
tế, nông nghiệp, khối doanh nghiệp sản xuất và các tầng lớp nhân dân. 

Kinh phí chi cho công tác tổ chức các Cuộc thi từ kinh phí sự nghiệp khoa 
học hằng năm nên rất hạn chế. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Công tác tuyên truyền đã được quan tâm thực hiện nhưng loại hình tuyên 
truyền chưa phong phú, đa dạng; thời lượng dành cho tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng chưa nhiều. Còn một số đơn vị chưa thực sự 
quan tâm đúng mức đến việc triển khai Cuộc thi tại ngành, đơn vị. Do đó, sức 
lan tỏa của các Cuộc thi còn hạn chế. 

Mức giải thưởng, số lượng giải thưởng tại các Cuộc thi còn thấp so với 
mặt bằng chung của cả nước. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký thực hiện 
nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác tổ chức Cuộc 
thi còn hạn chế. 

Việc tham gia và đoạt giải tại các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật chưa gắn với 
công tác đánh giá, thi đua khen thưởng hằng năm nên chưa thu hút được cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động tại các ngành nghề tham gia dự thi. 

Việc tổ chức các Cuộc thi đã kịp thời phát hiện và tôn vinh các tác giả có 
ý tưởng sáng tạo nhưng công tác hỗ trợ các tác giả tiếp tục nghiên cứu, hoàn 
thiện ý tưởng sáng tạo, khai thác ý tưởng ứng dụng vào sản xuất và đời sống 
chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, hiệu quả của Cuộc thi còn hạn chế. 

Một số tác giả chưa tìm hiểu và nắm rõ thông tin về Cuộc thi. Trong quá 
trình dự thi nhiều tác giả còn lúng túng khi chọn giải pháp và triển khai mô hình 
tham gia Cuộc thi; chưa tập trung nghiên cứu lĩnh vực là thế mạnh của địa 
phương, đơn vị. Do vậy, các giải pháp tham dự Cuộc thi toàn quốc chưa đạt 
được giải cao.  

Các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị (tài liệu nghiên cứu, nguyên vật 
liệu, các cơ sở gia công chế tạo,…) trên địa bàn tỉnh nói chung và các vùng sâu, 
vùng xa rất hạn chế, gây khó khăn cho các tác giả khi tạo dựng mô hình, sản 
phẩm tham dự cuộc thi. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 

1. Phương hướng  

Tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trên địa 
bàn tỉnh nhằm huy động đông đảo các ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ 
thuật tham gia các Cuộc thi nhằm từng bước thúc đẩy phong trào nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học, kỹ thuật, thi đua lao động sáng tạo ngày càng phát triển. 
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Duy trì hằng năm tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật, gắn với việc 
nâng cao số lượng, chất lượng các công trình, ý tưởng, giải pháp khoa học công 
nghệ tham gia. 

 2. Giải pháp thực hiện 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là ở cấp cơ sở, 
lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các Cuộc thi sáng tạo trong các 
buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động tại cơ sở; đa dạng hoá hình thức tuyên 
truyền. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các giải pháp sáng tạo có thể ứng dụng 
vào đời sống và sản xuất; mở rộng việc cung cấp thông tin về hoạt động sáng tạo 
kỹ thuật của các đơn vị, địa phương. 

Kịp thời tuyên dương các tổ chức, cá nhân điển hình về sáng tạo kỹ thuật 
trong sản xuất và đời sống; gắn kết quả và thành tích đạt được vào đánh giá thi 
đua, khen thưởng; nâng mức giải thưởng, nghiên cứu bổ sung các hình thức 
tuyên dương và các quyền lợi cho tác giả đạt giải nhằm khuyến khích các tác giả 
tham gia các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật.  

Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng, hướng dẫn các thủ tục về bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ đối với các sản phẩm có chất lượng, đạt giải trong các Cuộc thi. 
nghiên cứu phương án hỗ trợ cho các tác giả/nhóm tác giả có giải pháp, công 
trình đạt giải được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả phát 
triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu thực hiện có hiệu quả các phương án nhằm tập 
trung, đầu tư và hoàn thiện các giải pháp được lựa chọn tham dự các Cuộc thi 
toàn quốc, trong đó tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương. 

Tăng cường vận động, giao chỉ tiêu tham gia các Cuộc thi cụ thể cho các 
cơ quan đơn vị có nhiều tiềm năng sáng tạo như: Nông nghiệp, y tế, khối doanh 
nghiệp sản xuất, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh,... Xác định thế mạnh 
của tỉnh ở từng lĩnh vực cụ thể để có thể nghiên cứu, đặt hàng ngay từ khâu xây 
dựng kế hoạch, có các giải pháp đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho các sản phẩm 
tham dự cấp quốc gia nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các Cuộc thi. 

Đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực trong việc tổ chức các cuộc thi, 
hội thi cũng như hỗ trợ các tác giả hoàn thiện các sản phẩm sáng tạo đạt giải, hỗ 
trợ chuyển giao ứng dụng các giải pháp, ý tưởng, mô hình sáng tạo vào thực tiễn./. 

 

Nơi nhận: 
- Liên hiệp các Hội KHKTVN (b/c);                    
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cơ quan thành viên BTC  
(QĐ 1084/QĐ-UBND ngày 30/6/2016); 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các Phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX (LTT). 
 

TM. BAN TỔ CHỨC 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Nguyễn Long Hải 
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Phụ lục 1 
DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN,  

NHI ĐỒNG TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XI NĂM 2019 
 (Kèm theo Báo cáo số 160   /BC-BTC ngày  10  /12/2019 của  

Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020) 
 
 

TT 
Tên mô hình,  

sản phẩm 
Tác giả/ 

Nhóm tác giả 
Ngày/tháng/

năm sinh 
Địa chỉ 

I 01 GIẢI NHẤT 

1 

Ấn phẩm truyền thông 
góp phần nâng cao kỹ 
năng ứng phó với hành 
vi tự hủy hoại bản thân 
của học sinh THPT tỉnh 
Lạng Sơn 

Phạm Thu Trang 03/06/2002 
Lớp 11E2, Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An, thành 
phố Lạng Sơn 

Phạm Quỳnh Anh 06/01/2001 
Lớp 12H, Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An, TP 
Lạng Sơn 

II 02 GIẢI NHÌ 

2 

Điều chế và đánh giá 
khả năng chống oxy 
hóa của Hesperetin từ 
nguyên liệu Hesperedin 
chiết tách từ vỏ quýt 
Lạng Sơn 

Vũ Huyền Trang
 

11/06/2002 
Lớp 11A, Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An, thành 
phố  Lạng Sơn 

Trần Hoàng Linh 
Chi 

01/4/2002 
Lớp 11C1, Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An, thành 
phố  Lạng Sơn 

3 

Ấn phẩm truyền thông 
góp phần hạn chế, giải 
quyết xung đột giữa cha 
mẹ và con trong việc 
học tập của con 

Hoàng Thị Vân 
Ngà 

19/01/2001 
Lớp 12D1, Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An, TP 
Lạng Sơn 

Hoàng Thị Kim 
Thủy 

18/8/2001 
Lớp 12G, Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An, TP 
Lạng Sơn 

III 03 GIẢI BA 

4 
Nghiên cứu, chế tạo 
máy bắt muỗi và côn 
trùng gây hại tự động 

Hoàng Thị Nga 10/3/2004 Lớp 9, Trường Phổ thông 
dân tộc bán trú THCS xã 
Hồng Phong, huyện Bình 
Gia 

Đỗ Đức Thắng 14/11/2004 

5 
Guồng nước dân tộc 
(tiểu cảnh múa sư tử) 

Nông Thế Vinh 21/01/2004 
Lớp 9A2, Trường Phổ thông 
dân tộc bán trú THCS xã Hội 
Hoan, huyện Văn Lãng 

6 
Chế tạo hệ thống ăn tự 
động trong nuôi gà thả 
vườn 

Lý Thị Thu Huế 05/12/2005 
Lớp 8, Trường Phổ thông 
dân tộc bán trú THCS xã 
Hồng Thái, huyện Bình Gia 

IV 14 GIẢI KHUYẾN KHÍCH

7 
Phần mềm trắc nghiệm 
hỗ trợ ôn thi THPT 
Quốc gia 

Vũ Mạnh Tùng 14/12/2002 Lớp 11A6, Trường THPT 
Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Lạng Sơn 

Bế Sơn Tùng 10/11/2002 

8 Máy gieo hạt liên hợp Dương Thời Toàn 02/7/2008 
Lớp 5A, Trường Tiểu học xã 
Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 

9 

Sử dụng tre làm vật dụng 
thân thiện trong gia đình 
như: loa, điện thoại, đèn 
học, đèn trang trí, cốc 
uống nước 

La Anh Nhật 07/6/2009 
Lớp 4, Trường Tiểu học xã 
Quốc Khánh, huyện Tràng 
Định 

Bế Quốc Trung 22/12/2009 
Lớp 4, Trường Tiểu học xã 
Quốc Khánh, huyện Tràng 
Định 
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Nông Mạnh Quân 06/02/2008 
Lớp 5, Trường Tiểu học xã 
Quốc Khánh, huyện Tràng 
Định 

10 
Thiết bị thông tắc cống, 
bồn cầu 

Lý Văn An 20/6/2003 
Lớp 10B, Trường THPT Ba 
Sơn, huyện Cao Lộc 

11 

Sẩn phẩm nâng cao 
chất lượng sản xuất, 
chế biến chè ở thị trấn 
Nông Trường 

Hoàng Quốc Việt 04/4/2007 
Lớp 6, Trường THCS thị 
trấn Nông Trường, huyện 
Đình Lập 

Nguyễn Đức 
Thanh 

17/11/2007 

12 

Cách nhận biết và 
phòng tránh tội phạm 
cho người chưa thành 
niên trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Lương Mai Linh 10/8/2001 
Lớp 12A2, Trường THPT 
Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Lạng Sơn 

Ngọ Thị Hương 
Giang 

24/3/2002 
Lớp 11A6, Trường THPT 
Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Lạng Sơn 

13 
Dụng cụ bón phân hóa 
học cho cây trồng 

Nông Đức Hải 02/7/2010 
Lớp 3A, Trường Tiểu học, 
THCS xã Trung Thành, 
huyện Tràng Định 

14 
Máy tưới nước điều 
khiển từ xa 

Nguyễn Đức Tĩnh 04/12/2004 
Lớp 9A, Trường Phổ thông 
dân tộc bán trú THCS xã 
Hữu Kiên, huyện Chi Lăng 

15 

Thiết bị bắt muỗi và 
sạc điện thoại từ bộ 
nguồn máy tính bàn 
(PC) cũ 

Lâm Trọng Kiên 20/12/2005 
Lớp 8A, Trường THCS xã 
Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng 

16 
Giá treo bản đồ, tranh 
ảnh tiện ích tận dụng 
nguyên vật liệu cũ 

Hứa Thị Quỳnh 
Anh 

22/5/2003 
Lớp 10C, Trường THPT Ba 
Sơn, huyện Cao Lộc 

17 
Trái Đất tự quay quanh 
trục sinh ra hiện tượng 
ngày và đêm 

Vy Thị Ngoan 07/6/2004 
Lớp 9A3, Trường THCS xã 
Yên Trạch, huyện Cao Lộc Hà Thanh Mai 23/5/2004 

18 
Dầu gội trị chấy thảo 
dược 

Phùng Văn Tiện
 

29/8/2005 
Lớp 8, Trường Phổ thông 
dân tộc bán trú THCS xã 
Minh Phát, huyện Lộc Bình 

Hoàng Thị Nhật 
Thanh 

03/6/2005 

Vi Thị Xuân 
Nghiệp 

29/9/2005 

19 Quạt phát điện quay tay 
Dương Múi Nảy 03/3/2004 Lớp 9, Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú TH&THCS 
xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc 

Dương Thái Huy 06/02/2004 
Triệu Lệ Thu 26/8/2004 

20 
Thang rút hái quả một 
chân 

Hoàng Thị Thu 
Ngân 

26/01/2004 
Lớp 9A1, Trường THCS xã 
Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 

Nông Đức Hoàng 24/5/2004 
Lớp 9A1, Trường THCS xã 
Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 
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Phụ lục 2 
DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 

TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ V NĂM 2019 
 (Kèm theo Báo cáo số 160 /BC-BTC ngày 10  /12/2019 của  

Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020) 
 
 

STT Tên giải pháp 
Tác giả/ 

Nhóm tác giả 
Địa chỉ 

I 01 GIẢI NHẤT    

1 
Thiết bị dừng xe ô tô khẩn 
cấp khi gặp sự cố mất 
phanh 

Nguyễn Chiến Thắng 
Hiệu trưởng Trường THPT 
Việt Bắc 

Vi Tiến Đạt 
Học sinh Trường THPT Việt 
Bắc 

Trần Hồng Minh 
Học sinh Trường THPT Việt 
Bắc 

II 02 GIẢI NHÌ   

2 

Nguyên cứu xây dựng quy 
trình chế tạo KIT sàng  lọc 
ung thư gan trên cơ sở ứng 
dụng hạt nano vàng 

Nguyễn Thu Thủy 
Giáo viên Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 
Học sinh Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

Hoàng Thiên Tú 
Học sinh Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

3 

Gương cầu tích hợp bộ 
phận phát hiện và cảnh báo 
chuyển động khi có sương 
mù 

Hà Bình Dương 
Giáo viên Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

Hoàng Mạnh Hùng 
Học sinh Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

Nguyễn Thu Hà 
Học sinh Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

III 03 GIẢI BA   

4 Thuốc trị bọ mạt cho gà 

Lộc Thị Mai 
Học sinh Trường PTDTBT 
THCS Minh Phát, huyện 
Lộc Bình 

Hoàng văn Cường 
Học sinh Trường PTDTBT 
THCS Minh Phát, huyện 
Lộc Bình 

Nguyễn Thị Thoa 
Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Minh Phát, huyện 
Lộc Bình 

5 
Dụng cụ hỗ trợ tập luyện 
bóng chuyền 

Nguyễn Mai Chung 
Giáo viên Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An 

Vũ Thị Vân Anh 
Học sinh Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An 

Hoàng Việt Nam 
Học sinh Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An 

6 
Bếp lò tiết kiệm củi di 
động đa năng 

Hoàng Quang Thắng 
Số 39, ngõ 6, đường Lê Lợi, 
phường Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn 
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STT Tên giải pháp 
Tác giả/ 

Nhóm tác giả 
Địa chỉ 

IV 
10 GIẢI KHUYẾN 
KHÍCH  

  

7 Guồng bơm nước tăng áp Hà Khương Duy 
Giáo viên Vật lý Trường 
THPT Ba Sơn, huyện Cao 
Lộc 

8 

Bộ vật cản tạo góc độ ném 
lựu  đạn xa trúng đích môn 
GDQPAN lớp 11. Kết hợp 
tạo thành mô hình vật che 
khuất, che đỡ, trò chơi 
trong tập luyện các tư thế 
động tác cơ bản vận động 
trên chiến trường lớp 12 

Nguyễn Mạnh Hữu 
Giáo viên Trường THPT Na 
Dương, huyện Lộc Bình 

9 
Bộ phần mềm học tập, 
nghiên cứu: "Khám phá vũ 
trụ"  

Phạm Đức Huy 
Giáo viên Trường Tiểu học 
Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Lạng Sơn 

10 

Nghiên cứu thành phần 
hóa học, khả năng kháng 
khuẩn, khoáng oxi hóa của 
lá ngải cứu và cây nhọ nồi 

Thi Lệ Ninh 
Giáo viên Trường THPT 
Lộc Bình, huyện Lộc Bình 

11 
Bộ thiết bị đánh số phách 
tự động 

Dương Anh Vũ 
Giáo viên Trường THPT 
Việt Bắc 

12 
Hệ thống xử lý khói lò đốt 
phế phẩm gỗ 

Phạm Thị Thủy 
Giáo viên Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

Trần Tuấn Hiệp 
Học sinh Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

Nguyễn Minh Quân 
Học sinh Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

13 
Bộ thiết bị tháo lắp các 
loại bóng đèn điện 

Vi Tiến Thành 
Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Bính Xá, huyện Đình 
Lập 

14 
Bình nóng lạnh thông 
minh 

Vi Đình Vấn 
Bản Pia, xã Cường Lợi, 
huyện Đình Lập 

15 Máy gặt lúa vùng cao Đinh Công Nam 
Giáo viên Trường PTDTBT 
TH&THCS xã Vạn Thủy, 
huyện Bắc Sơn 

16 Bình thụ phấn hoa na 

Hoàng Xuân Hoài 
Giáo viên Trường THCS xã 
Yên Sơn, huyện Hữu Lũng 

Nguyễn Trung Vĩnh 
Học sinh Trường THCS xã 
Yên Sơn, huyện Hữu Lũng 

Phan Hữu Tuấn 
Học sinh Trường THCS xã 
Yên Sơn, huyện Hữu Lũng 
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