
Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

1 

Tham quan Gian hàng Trưng bày của Đại học Duy Tân tại 

Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia 

 

Vào ngày 19 - 20/6/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với UBND Tp. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi 

Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020 tại trường Trung 

học Cơ sở, Trung học Phổ thông (THCS-THPT) Nguyễn Khuyến. Diễn ra ngay tại khuôn viên trường thi 

còn có nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các trường cao đẳng, đại học, 

doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Trong đó, gian hàng của Đại học Duy Tân đã thu hút được sự quan 

tâm của đông đảo giáo viên, phụ huynh và các em học sinh. 

  

 

Gian hàng trưng bày của Đại học Duy Tân 

tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia 

  

Năm học 2019-2020 là năm thứ 8 diễn ra cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh 

trung học trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi năm nay đã thu hút đông đảo giáo viên, học sinh các trường 

phổ thông trên cả nước tham gia với 67 đơn vị, 137 dự án, 253 học sinh tham dự. Trong đó, có 120 dự án 

của học sinh Trung học Phổ thông và 17 dự án của học sinh Trung học Cơ sở. Nhiều dự án của học sinh 

hướng đến các đề tài về môi trường, sức khỏe, quan tâm đến những người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ 



Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

2 

khuyết tật, hay các đề tài có tác động tích cực vào cộng đồng như: chống hành vi bạo lực học đường, thực 

hiện an toàn giao thông,… 

  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: “Cuộc thi năm 

nay đã thu hút được nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện tham gia hướng 

dẫn, góp ý, chấm, chọn các dự án tham gia từ cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố đến cấp 

quốc gia. Nhiều trường đại học, các tổ chức khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham 

dự, trao phần thưởng và công bố tuyển thẳng các thí sinh đạt giải vào đơn vị của mình. Tôi hy vọng, 

thông qua hoạt động này, chúng ta sẽ có nhận thức mới về công tác đào tạo và chất lượng giáo dục, mở 

rộng không gian, thời gian và hoạt động dạy học, thúc đẩy hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm 

tra đánh giá với nhà trường. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu 

khoa học, các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động giáo dục trong các trường phổ thông.” 

  

Diễn ra đồng thời với cuộc thi, ngay tại khuôn viên trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến là các gian 

hàng trưng bày mô hình, sản phẩm, giải pháp sáng tạo được thiết kế đẹp mắt, ấn tượng đến từ nhiều 

trường cao đẳng, đại học và doanh nghiệp như: Đại học Duy Tân, Đại học Đà Nẵng, Đại học Đông Á, 

Cao đẳng Bách Khoa, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV),… Tại đây, thầy và trò 

Đại học Duy Tân mang đến cho khách tham quan, phụ huynh và học sinh nhiều trải nghiệm thú vị với 8 

sản phẩm nghiên cứu đầy trí tuệ do chính bàn tay của sinh viên Duy Tân tạo ra như: Robot Master, Robot 

NAO, Robot phục vụ, Kính thực tế ảo, Phần mềm 3D Cham, Hệ thống nha khoa AR/VR, Máy thở DTU-

VENT, eCPR - Hệ thống huấn luyện và hồi sức tim phổi vì cộng đồng. 

  

 

Khách hàng tham quan sản phẩm  



Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

3 

eCPR - Hệ thống huấn luyện và hồi sức tim phổi vì cộng đồng 

  

Đầu tiên phải kể đến chú Robot phục vụ thông minh đảm trách nhiệm vụ hỗ trợ các tân sinh viên và các vị 

khách trong và ngoài ngoài nước tìm kiếm chính xác các phòng học, phòng họp, phòng hội nghị,... bên 

cạnh những giới thiệu về các phòng ban, lịch sử phát triển trường. Hay thiết bị “Hướng dẫn rửa tay đúng 

cách bằng giọng nói” giúp cho mọi người thực hiện đầy đủ và đúng các thao tác trong khi rửa tay theo 

quy trình của Bộ Y tế, hỗ trợ việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả. Không chỉ vậy, khách tham quan còn 

được thử nghiệm trực tiếp trên sản phẩm nghiên cứu đạt giải thưởng Sao khuê 2020 “eCPR - Hệ thống 

huấn luyện và hồi sức tim phổi vì cộng đồng”. Sản phẩm eCPR ra đời không chỉ góp phần vào nâng cao 

chất lượng giảng dạy trong ngành Y mà còn giúp hình thành ý thức chăm sóc sức khỏe và xử lý kịp thời 

các trường hợp khẩn cấp như: đột quỵ, tắt tuần hoàn, đuối nước dẫn đến ngưng tim, phổi;… 

  

Thông qua cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia, Đại học Duy Tân không chỉ có cơ hội giới thiệu 

đến khách tham quan các sản phẩm nghiên cứu khoa học sáng tạo, có tính ứng dụng cao mà còn giúp các 

em học sinh tìm hiểu về ngành nghề để có những định hướng đúng đắn cho nghề nghiệp. Với quyết tâm 

nâng cao chất lượng đào tạo cùng những bước đi đúng đắn trong việc hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa 

học, Đại học Duy Tân trở thành địa chỉ lý tưởng để học sinh, sinh viên lựa chọn học tập, tiếp thu kiến 

thức và xây dựng sự nghiệp tương lai. 

  

(Truyền Thông) 

 


