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List of intellectual property registration of VNU University of Science in 2016 

 

Order Name of product 

Type of 

intellectual 

properties 

Number 
Date of 

submission 
Author/s 

Date of 

acceptance 

Date of 

recognition 

1.  

Thấu kính hội tụ kết nối với sợi quang và thiết bị thu nhận 

ánh sáng mặt trời sử dụng thấu kinh này  

(Focusing lens connected to the optical fiber and the 

receiver sunlight) 

Sáng chế 
 

24/10/2016 Nguyễn Trần Thuật 14/12/2016 
 

2.  
Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở đất 

(Monitoring systems and early warning risk of landslide) 
Giải pháp hữu ích 

 
26/09/2016 

Vũ Văn Tích, Lê 

Quang Thảo, Đinh Thị 

Hải 

20/10/2016 
 

3.  

Hệ thống tưới nước tự động sử dụng năng lượng mặt trời 

có kết nối internet vạn vật  

(Automatic watering systems using solar energy with IOT 

connection) 

Giải pháp hữu ích 
 

16/09/2016 Lê Quang Thảo 7/11/2016 
 

4.  
Phương pháp và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời 

(Method and receiver sunlight) 
Sáng chế 1-201602936 10/8/2016 Nguyễn Trần Thuật 12/9/2016 

 

5.  

Hợp chất Poly (maleic alkyl axit-co-alpha-hexandencen) 

để làm chất phụ gia cho nhiên liêu sinh học từ dầu cọ 

(Poly compound (maleic acid-co-alkyl alpha-hexandencen) 

to make additives for biofuels from palm oil) 

Giải pháp hữu ích 
2-2016-

00197 
1/6/2016 Phan Thị Tuyết Mai 16/06/2016 

 

6.  

Qui trình thực hiện phản ứng ARMS-PCR đa mồi để phát 

hiện đồng thời 4 loại đột biến ở các mã di truyền 17, 26, 

41/42 và 95 của gen beta globin gây bệnh thiếu máu beta 

Thalassemia  

(Implementation process for ARMS-PCR reaction multi 

primers to detect simultaneous four mutations in the 

genetic code 17, 26, 41/42 and 95 of the beta globin gene 

causing beta thalassemia) 

Giải pháp hữu ích 
2-2016-

00072 
9/3/2016 Võ Thị Thương Lan 11/7/2016 

 

7.  

Quy trình dự báo quỹ đạo chuyển động trôi trên mặt nước 

(Procedure for forecasting orbital motion drifting on the 

water surface) 

Giải pháp hữu ích 
  

Nguyễn Minh Huấn 
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