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Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

                            

Kính gửi:  

 - Các Sở: Giáo duc̣ và Đào taọ, Công Thương, 

Thông tin và Truyền thông; Y tế; Tài nguyên và 

Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

Giao thông Vận tải;  Xây dựng; 

 - Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; 

 - Hội Đông y; 
 

 Năm 2021, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (Ban 

Tổ chức) tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021 

(Hội thi) Nhằm thúc đẩy, nâng  cao phong trào lao động sáng tạo của các  

tầng lớp Nhân dân trên địa  bàn  tỉnh trong các lĩnh vực  khoa  học  kỹ thuật, 

thúc đẩy  áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, 

góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. Qua Hội thi nhằm phát hiện các giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính 

sáng tạo, áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả cao. 

Đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có giải pháp kỹ thuật hữu ích, sáng 

tạo. 

Sau khi phát động Hội thi, đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 46 mô 

hình, giải pháp đủ điều kiện dự thi thuộc 06 lĩnh vực:   

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;  

- Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;  

- Vật liệu, hóa chất, năng lượng;  

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 

- Y dược; 

- Giáo dục và Đào tạo. 

 Để việc chấm, đánh giá kết quả tham gia Hội thi đạt hiệu quả cao, Ban Tổ 

chức đề nghị các cơ quan cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia Hội đồng 

giám khảo Hội thi, trong đó: 

 1. Sở Thông tin và Truyền thông cử 02 thành viên, trong đó: 

 - 01 Lãnh đạo Sở tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo lĩnh vực: 

Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
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 - 01 công chức có chuyên môn và kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, 

điện tử, viễn thông; 

 2. Sở Giao thông Vận tải cử 02 thành viên, trong đó: 

 - 01 Lãnh đạo Sở tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo lĩnh 

vực: Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; 

 - 01 công chức có chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực Cơ khí tự 

động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; 

 3. Sở Công Thương cử 02 thành viên, trong đó: 

 - 01 Lãnh đạo Sở tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo lĩnh 

vực: Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 

 - 01 công chức có chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực Vật liệu, 

hóa chất, năng lượng; 

 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử 02 thành viên, trong đó: 

 - 01 Lãnh đạo Sở tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo lĩnh vực: 

Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 

 - 01 công chức có chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực Nông lâm ngư 

nghiệp, tài nguyên và môi trường; 

 5. Sở Y tế cử 03 thành viên, trong đó: 

 - 01 Lãnh đạo Sở tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo lĩnh 

vực: Y dược; 

 - 01 công chức, viên chức có chuyên môn và kinh nghiệm về Y dược; 

 - 01 viên chức Trường Cao đẳng Y tế có chuyên môn và kinh nghiệm 

về Y dược; 

 6. Sở Giáo dục và Đào tạo cử 03 thành viên trong đó: 

 - 01 Lãnh đạo Sở tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo lĩnh 

vực Giáo dục và Đào tạo 

 - 01giáo viên môn Công nghê;̣  

 - 01 giáo viên môn Vật lý;  

 7. Sở Xây dựng cử 01 công chức có chuyên môn và kinh nghiệm về 

lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; 

 8. Sở Tài nguyên và Môi trường cử 01 công chức có chuyên môn và 

kinh nghiệm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

 9. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn cử 02 giảng viên gồm:  

 - 01 giảng viên có chuyên môn về Công nghệ thông tin, điện tử, viễn 

thông; 

 - 01 giảng viên có chuyên môn về lĩnh vực Cơ khí tự động hóa. 
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 10. Hội Đông y: cử 01 công chức có chuyên môn và kinh nghiệm về 

lĩnh vực Y dược. 

 ( Gửi kèm danh sách các giải pháp Hội thi). 

 - Thời gian dư ̣ kiến chấm thi các lĩnh vực: Từ ngày 8/7 đến ngày 

14/7/2021). Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo dự kiến chấm ngày 15/7/2021. 

 - Tại Sở Khoa học và Công nghệ (Thời gian và địa điểm cụ thể, Ban tổ 

chức sẽ có giấy mời sau). 

 Công văn cử cán bộ tham gia Hội đồng Giám khảo Hội thi, trân trọng 

đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường 

trực Ban Tổ chức) trước ngày 02/7/2021 để tổng hợp. Bản mềm gửi theo 

đường thư điện tử, địa chỉ: hienkhcnls@gmail.com 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./. 

 Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 638, Đ. Bà 

Triệu, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn. Điện thoại: 02053 871 907/0915.760.114  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh  
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BIỂU TỔNG HƠP̣ CÁC GIẢI PHÁP 

THAM DỰ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ 6 NĂM 2021 

 

TT Tên mô hình, sản phẩm dự thi 

I LĨNH VỰC: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG (05 giải pháp) 

1 Đèn ngủ thân thiện 

2 Máy ấp trứng thông minh 

3 Đèn học tiết kiệm điện tích hợp sạc điện thoại  

4 Thùng rác phòng tránh Covid-19 

5 Lịch biểu thông minh Antihorninator 

II 
LĨNH VỰC: NÔNG LÂM NGHƯ NGHIỆP, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (08 giải 

pháp) 

1 Bộ sản phẩm lưu trữ điện năng lượng mặt trời quy mô nhỏ 

2 Quạt điều hòa sử dụng địa nhiệt 

3 Thiết bị điều hướng và vệ sinh pin năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 

4 Thiết bị ngăn nước tràn từ dưới cống lên nắp hố ga đường phố khi có triều cường 

5 Chế tạo máy sấy nông sản  

6 Máy sấy khô giày 

7 Máy bơm và phun 

8 Mạch tự động bật sáng đèn vào ban đêm 

III LĨNH VỰC: VẬT LIỆU, HÓA CHẤT, NĂNG LƯỢNG (09 giải pháp) 

1 Đèn bẫy côn trùng năng lượng xanh 

2 Vật liệu chế tạo ván khe co giãn của đường bê tông làm từ rác thải nilon và nhựa đường. 

3 
Tổng hợp phức chất của một số kim loại nhóm B với phối tử loại Quinoline-benzothiazole và 

thăm dò hoạt tính kháng tế bào ung thư 

4 Dung dịch tạo nếp tóc hương tự nhiên 

5 Sử dụng thạch cao nhân tạo thay thế thạch cao thiên nhiên trong công nghệ sản xuất xi măng 

6 
Nghiên cứu chế tạo hệ lọc nước khử kim loại nặng, diệt khuẩn trên cơ sở lõi ngô biến tính và 

đĩa gốm tẩm nano bạc 

7 Điều chế Hidro - ứng dụng Hidro làm nhiên liệu thay thế nhiên liệu hóa thạch 

8 Đèn ngủ quay bằng sức nóng 
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9 Bếp tiết kiệm nhiên liệu và cơ động 

VI 
LĨNH VỰC: NÔNG LÂM NGHƯ NGHIỆP, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (09 giải 

pháp)  

1 Thiết kế cột lọc xử lí nước thải dệt nhuộm bằng hệ oxi hóa tiên tiến pecacbonic/xúc tác 

2 
Nghiên cứu tận dụng bã mía thải tạo thành than sinh học gắn kết Nano Kẽm Oxit (ZnO) hấp 

phụ Chì (Pb) trong môi trường nước 

3 Tranh làm từ vỏ trứng 

4 
Tìm hiểu về hệ sinh vật nước ảnh hưởng đến chất lượng cá nuôi lồng, bè ở huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn 

5 Hệ thống lọc nước thải sinh hoạt trong gia đình ở nông thôn 

6 Tái sử dụng các sản phẩm từ chai nhựa 

7 Sản xuất thạch thảo mộc từ cây sài đất 

8 Lò sấy nông sản quy mô hộ gia đình 

9 Mô hình tưới cây tự động 

V LĨNH VỰC: Y DƯỢC (06 giải pháp)   

1 
Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính chống ung thư của một số dẫn xuất α,β- carbonyl 

quinoline 

2 
Nghiên cứu thành phần hóa học, công dụng chữa bệnh sỏi thận của cây Núc nác, cây Cối xay, 

cây Bông mã đề trên địa bàn huyện Lộc Bình 

3 Sử dụng hoa cúc áo để điều chế thuốc trị đau nhức răng 

4 Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của hợp chất sultam mới 

5 Cách làm tinh dầu sả tại nhà 

6 Cao hoa đu đủ đực 

VI LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (09 giải pháp)  

1 Mã hóa tủ đựng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ ở trường THCS 

2 Trò chơi thả bóng zíc zắc 

3 
Sử dụng công cụ đồ họa thiết kế tài liệu dạy và học Lịch sử địa phương ở trường trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

4 Máy bắn tập cầu trinh 

5 Mõ quay ứng dụng trong học nội dung chiến thuật cho học sinh lớp 12 

6 Thiết bị quan sát quang phổ của nguồn sáng 

7 Giác kế Laser 
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8 
Nâng cao nhận thức cho nhân dân huyện Bắc Sơn về văn hóa địa phương từ những ấn phẩm 

truyền thông 

9 Thiết bị rửa ống nghiệm tự động 

Tổng số mô hình, giải pháp dự thi: 46 mô hình, giải pháp./. 
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