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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

 

 

Danh mục các sản phẩm sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2011-2015 

 

STT Tên sản phẩm Loại hình SHTT Đơn số 
Ngày nộp 

đơn 
Tác giả 

Ngày chấp 

nhận đơn 

Ngày cấp 

bằng 

1.  

Quy trình chiết hợp chất Axit Ursolic và axit Maslinic có 

hoạt tính ức chế Enzym Proteaza HIV-1 từ lá ổi (Psidium 

guajava L.)  

(Procedure for extracting ursolic acid compounds and 

Maslinic acid having inhibitory activity of HIV-1 protease 

from the leaves of guava (Psidium guajava L.)) 

Giải pháp hữu ích 
2-2015-

00400 
7/12/2015 

Bùi Phương Thuận, 

Phan Tuấn Nghĩa, 

Nguyễn Thị Hồng 

Loan, Nguyễn Hồng 

Anh, Phương Thiện 

Thương, Vũ Văn Tuấn 

25/12/2015 
 

2.  

Quy trình sử dụng thiết bị pin nhiên liệu vi sinh vật để 

đánh giá nhanh chất lượng nước thải sau xử lý  

(Procedure for using microbial fuel cells to quickly 

evaluate the quality of treated wastewater) 

Sáng chế 
2-2015-

00278 
12/10/2015 Phạm Thế Hải 4/12/2015 

 

3.  

Hệ điện di mao quản xách tay tự động hai kênh dùng cho 

phân tích đồng thời cả ion mang điện âm và ion mang điện 

dương  

(Portable Automated Capillary Electrophoresis System 

with two channels use to analysis simultaneously 

negatively charged ions and positively charged ions) 

Sáng chế 
1-2015-

03801 
12/10/2015 

Phạm Hùng Việt, Mai 

Thanh Đức, Dương 

Hồng Anh 

7/12/2015 
 

4.  

Kit dùng để xác định đoạn ADN của ty thể bị mất và quy 

trình xác định đoạn ADN của ty thể bị mất nhờ sử dụng 

kit này 

(Kit used to identify  missing mitochondrial DNA 

fragments and Procedure for identified missing 

mitochondrial DNA fragments using this Kit) 

Sáng chế 
2-2015-

03164 
28/08/2015 

Trịnh Hồng Thái, Đỗ 

Minh Hà, Nguyễn Thị 

Tú Linh, Phạm Thị 

Bích, Lê Lan Phương, 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung, Tô Thị Vân 

Anh 

28/09/2015 
 

5.  

Quy trình tạo mẫu chuẩn để phát hiện các đột biến điểm ở 

bệnh nhận nghi mắc ty thể  

(Procedure for create standard sample for detection of 

point mutations in patients suspected mitochondrial) 

Giải pháp hữu ích 
2-2015-

00254 
25/08/2015 

Phan Tuấn Nghĩa, 

Nguyễn Văn Minh, 

Phùng Bảo Khánh, Vũ 

Thị Thu, Trịnh Hồng 

Thái 

23/10/2015 
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6.  

Quy trình tinh sạch dehalogenaza từ chủng vi khuẩn phân 

hủy muối natri 2,2-diclopropionat tại Việt Nam 

(Procedure for purify Dehalogenaza from bacteria 

decomposing sodium 2,2-diclopropionat in Vietnam) 

Giải pháp hữu ích 
2-2015-

00219 
30/07/2015 Nguyễn Quang Huy 17/09/2015 

 

7.  

Quy trình phân lập chủng vi sinh vật có hoạt tính phân giải 

hợp chất clo hữu cơ  

(Procedure for isolating microorganisms which could 

resolve organochlorine compounds) 

Giải pháp hữu ích 
2-2015-

00187 
3/7/2015 Nguyễn Quang Huy 21/07/2015 

 

8.  

Quy trình sản xuất dong tế bào biểu hiện thụ thể 

neurokinin-1 của người (hNK1R). 

(Procedure for manufacture cell expressed neurokinin-1 

receptor from Humans (hNK1R)) 

Sáng chế 
1-2015-

02363 
30/06/2015 Đinh Đoàn Long 17/07/2015 

 

9.  

Quy trình tạo bảo tử Bacillus subtilis biểu hiện protein 

dung hợp CotB-VB28 để phòng ngừa bệnh đốm trắng ở 

tôm và bào tử được tạo ra từ quy trình này.  

(Procedure for creating Bacillus subtilis spores expressed 

fusion protein CotB-VB28 to prevent white spot disease in 

shrimps and spores which are generated from this process) 

Giải pháp hữu ích 
2-2015-

00168 
18/06/2015 Nguyễn Thị Vân Anh 17/07/2015 

 

10.  Bacillus marisflavi SH8 Nhãn hiệu 
4-2014-

18914 
14/08/2014 Nguyễn Thị Vân Anh 15/09/2014 

 

11.  Bacillus aquimaris SH6 Nhãn hiệu 
4-2014-

18913 
14/08/2014 Nguyễn Thị Vân Anh 15/09/2014 

 

12.  Bacillus aquimaris CH9 Nhãn hiệu 
4-2014-

18915 
14/08/2014 Nguyễn Thị Vân Anh 15/09/2014 

 

13.  

Cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc dạng thu nhỏ dùng 

cho kỹ thuật điện di mao quản (Compact sensors 

measuring contactless conductivity for capillary 

electrophoresis technique ) 

Giải pháp hữu ích 
2-2014-

00182 
27/01/2014 Phạm Hùng Việt 19/09/2014 

 

14.  

Quy trình sản xuất đầu dò AND dùng để xác định sản 

phẩm bị metyl hóa của phản ứng MS-PCR  

(Procedure for producing DNA probes used to identify 

products which are methylated from the reaction MS-

PCR) 

Sáng chế 
1-2013-

03585 
14/11/2013 Võ Thị Thương Lan 24/03/2014 

 

15.  

Kit dùng để tách chiết ADN của vi khuẩn lao và quy trình 

chế tạo kit này  

(Kit used to extract the DNA of the TB bacterium and 

fabrication process of the Kit) 

Giải pháp hữu ích 
2-2013-

00159 
12/7/2013 

Nguyễn Thị Vân Anh, 

Nguyễn Hoàng 

Lương, Phan Tuấn 

Nghĩa, Nguyễn Hoàng 

Nam, Đào Văn Quý, 

Nguyễn Minh Hiếu 

13/09/2013 
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16.  
Kit dùng để xác định nhanh amoni trong nước  

(Kit for quick determination of ammonium in water) 
Sáng chế 

1-2013-

01423 
7/5/2013 

Đồng Kim Loan, Trần 

Thị Hồng, Trần Hồng 

Côn 

4/7/2013 10/11/2015 

17.  

Quy trình thu hồi đồng từ bản mạch điện tử thải bỏ 

(Procedure for recovering copper from discarded 

electronic circuit) 

Giải pháp hữu ích 
2-2013-

00049 
12/3/2013 Bùi Duy Cam 7/5/2013 

 

18.  

Quy trình tạo bào tử Bacillus subtilis biểu hiện protein 

dung hợp CotB-streptavidin và bào tử được tạo ra từ quy 

trình này  

(Procedure for creating Bacillus subtilis spores expressed 

fusion protein CotB-streptavidin and spores which are 

generated from this process) 

Sáng chế 
1-2012-

00839 
28/03/2012 Nguyễn Thị Vân Anh 16/08/2012 

 

19.  

Quy trình chế tạo vật liệu vàng có kích thước nano trên 

chất nền chứa silic-cacbon làm xúc tác cho quá trình oxi 

hóa glucozơ để điều chế các muối gluconat dược dụng 

(Procedure for fabricating gold nano-sized materials on 

the substrate containing silicon-carbon as catalyst for the 

oxidation of glucose to prepare pharmaceutical gluconate 

salts) 

Sáng chế 
1-2011-

03352 
5/12/2011 Trần Thị Như Mai 20/03/2012 

 

20.  

Phương pháp tổng hợp tinh thể dioxit titan kích cỡ nano 

pha tạp chất nito  

(Method to synthesis crystal titanium dioxide on nanoscale 

doped nitrogen) 

Giải pháp hữu ích 
2-2011-

00255 
4/11/2011 Phạm Văn Nho 31/05/2012 

 

21.  
Thiết bị lọc nước uống từ nước cấp sinh hoạt (Filtering 

water equipment from domestic water supply) 
Sáng chế 

1-2011-

02579 
28/09/2011 Trần Hồng Côn 3/2/2012 

 

22.  

Quy trình sản xuất bộ đếm tế bào lympho T CD4+/ T 

CD8+, bộ kít được tạo ra từ quy trình này và quy trình sử 

dụng bộ kít này để đếm tế bào lympho T CD4+/ T CD8+ 

(The production process of counting lymphocytes T CD4 

+ / T CD8 +, this Kit is created from this process and the 

process of using the Kit to count lymphocytes T CD4 + / T 

CD8 +) 

Sáng chế 
1-2011-

01288 
19/05/2011 Nguyễn Thị Vân Anh 23/09/2011 

 

23.  

Quy trình sản xuất zerobon tinh khiết để làm dược liệu từ 

than rễ gây gừng gió (Zingiber zerumbet Sm)  

(The production procedure for making pharmaceutical 

pure zerobon from the coal of ginger roots (Zingiber 

zerumbet Sm)) 

Sáng chế 
1-2011-

01081 
25/04/2011 

Nguyễn Thị Minh 

Thư, Văn Ngọc 

Hướng 

31/10/2011 
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24.  

Quy trình dự báo ngắn hạn các trường yêu tố thủy văn 

(Procedure for short-term forecasting some hydrological 

factors) 

Sáng chế 
1-2011-

00586 
2/3/2011 

Dương Hồng Sơn, 

Phạm Văn Huấn, 

Nguyễn Minh Huấn 

13/04/2012 
 

25.  

Phương pháp điều chế dung dịch nano kim loại quý dạng 

keo bằng điện hóa siêu âm  

(Method for preparing the precious metal nanoparticle 

solution in colloidal form by electrochemical ultrasound) 

Giải pháp hữu ích 
2-2010-

00196 
16/09/2010 Nguyễn Hoàng Hải 13/01/2011 4/4/2012 

26.  

Đăng ký nhãn nhiệu: Fluorest S. Thiết bị xử lý bóng đèn 

huỳnh quang phế thải (nhằm thu hồi thủy ngân) 

(Registered the trademark: S. Fluorest. Equipment 

handling waste fluorescent lamps (to recover mercury)) 

Nhãn hiệu 
4-2010-

15861 
27/07/2010 

Nguyễn Văn Nội, Đỗ 

Quang Trung  
16/03/2012 

27.  

Phương pháp chiết tách các hợp chất ent-kauran 

ditecpenoit có tác dụng chống và dự phòng ung thư từ lá 

cây khổ sâm Bắc Bộ Croton tonkinensis Gagnep  

(Method of extracting the compound ent-kauran 

ditecpenoit having anti- and prevent cancer effects from 

the Northern gentian leaves Croton tonkinensis Gagnep) 

Sáng chế 
1-2007-

01395 
11/7/2007 Phan Tống Sơn 

 
20/11/2012 

28.  

Phương pháp chiết tách hỗn hợp ent-kauran ditecpenoit có 

tác dụng chống viêm từ lá cây khổ sâm Bắc Bộ (Croton 

tonkinensis Gagnep, Euphorbiaceae) (The method of 

extracting the mixed ent-kauran ditecpenoit having  anti-

inflammatory effects from the Northern gentian leaves 

(Croton tonkinensis Gagnep, Euphorbiaceae)) 

Sáng chế 
1-2007-

01369 
6/7/2007 Phan Tống Sơn 

 
13/04/2011 

29.  Khẩu trang nano (Nano mask) Giải pháp hữu ích 
2-2005-

00208 
16/11/2005 Phạm Văn Nho 

 
20/07/2009 

 


