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STT Họ và tên (cá nhân/trưởng nhóm) Khoa Tên ý tưởng  

1 Nguyễn Việt Chương CN TT 
Xây dựng hệ thống tự động nhận biết các tình trạng của nước trong các ao nuôi cá 

và tự động sử lý khi gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của cá. 

2 Lê Thị Lan Mai Kinh tế 
Mô hình phát triển nuôi trồng và chế biến sản phẩm từ cá mè vinh theo quy trình 

khép kín ứng dụng công nghệ IOT 

3 Nguyễn Trọng Dũng Nông học Tạo thương hiệu cho rau sạch ở Đơn Dương. 

4 Nguyễn Văn Giàu Kinh tế 
Xây dựng 1 cổng thông tin điện tử phục vụ cho người nông dân trong quá trình sản 

xuất và sau thu hoạch 



5 Nguyễn Thị Nhất Kinh tế 

Thành lập 1 apo ứng dụng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp gắn liền với công nghệ 

thông tin. Việt Nam là một trong những nước đã và đang phát triển về lĩnh vực nông 

nghiệp, hầu hết trên các tỉnh thành nơi đâu cũng đều có cho mình những sản phẩm 

trái cây, rau củ quả tươi sạch đặc trưng. Đặc biệt khi xuất khẩu ra nước ngoài có 

những sản phẩm chúng ta không lường trước được rủi ro bởi nguồn cầu ở trong 

nước ít cho nên nhiều nông dân lệ thuộc vào lái buôn của người Trung khiến họ 

nhiều lần đao đảo sau nhiều cái lật kèo của Trung Quốc. Vậy tại sao chúng ta không 

để thời đại 4.0 dẫn đường nền nông nghiệp đi xa hơn trong tương lai thông qua ứng 

dụng mà ở đó mọi người ai ai nhà nhà và nước nào cũng có thể biết đến và mua bán 

trực tiếp, trao đổi kinh nghiệm trên ứng dụng. Mục tiêu của em hướng đến nền nông 

nghiệp đẩy mạnh phát triển về công nghệ thông tin để có thể Việt Nam sẽ biết đến là 

một cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới và giải quyết hàng nghìn việc làm 

cho người dân. 

6 Trần Duy Hiếu Kinh tế Trang web thương mại điện tử nông sản 

7 Trần Thanh Phúc Cơ khí 

Chuỗi thực phẩm muối chua - len men thuần chay Chuyên chế biến các sản phẩm từ 

rau củ quả từ nguồn nguyên liệu sạch an toàn bằng phương pháp len men kết hợp 

bán phụ phẩm sau chế biến cho chăn nuôi (tận dụng triệt để, sử dụng hiệu quả 

nguyên liệu và phụ phẩm). Từng bước xây dựng từ cơ sở sản xuất đến doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (SME) sang chuỗi cung ứng thực phẩm lên men có vùng nguyên liệu 

hữu cơ chủ động khâu đầu vào liên kết nhà nông. 

8 Phạm Lê Văn Nông Học 
 

Kombucha - Nước uống vì sức khỏe 

9 Nguyễn Thị Phương CNTP Thực phẩm sạch an toàn 



10 Lê Tấn Lợi - Nguyễn Thị Khánh Ly CNSH Sữa khoai lang tím 

11 Nguyễn Văn Hậu CNSH Siro từ trái '' bàn chải"_(xương rồng tai thỏ hay xương rồng vợt). 

12 Nguyễn Văn Lâm Cơ khí Hệ thống nông nghiệp công nghệ cao. 

13 Nguyễn Quốc Vũ CNSH Nông nghiệp ứng dụng cao 

14 Nguyễn An Khang Nông Học Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

15 Võ Hoài Thư CNTP Bánh thảo dược 

16 
Trần Duy Toàn(*)  

Phạm Thị Hồng Thuận 
Nông học 

Mô hình Healthy drink - easy life (Thực phẩm sạch, an toàn; công nghiệp chế biến; 

sử dụng vật liệu tái chế) 

17 Trần Thùy Trang CNSH 
Công nghiệp chế biến: Ứng dụng enzyme keratinase và các công nghệ sinh học khác 

vào xử lí lông trong tổ yến. 

18 Nguyễn Ngọc Tú Ngân CNSH thước kiểm tra thực phẩm 

19 Phan Minh Phụng BM CNHH 

 

Nghiên cứu sản phẩm mận sấy dẻo và trà hoa mận từ nguồn phụ phẩm mận an 

phước. 

20 Trần Lê Trọng Văn Nông học Sản phẩm từ cây trứng cá 

21 Trương Thị Thanh Nông Học Lý tái chế từ bã cà phê 

22 Phan Minh Phụng 
CN Kỹ thuật Hóa 

học 

 

Ứng dụng mô hình trồng xen canh và sản xuất các sản phẩm từ cây tầm bóp trong 

vườn Thanh long 

23 Ngô Phương Uyên (Trưởng nhóm) CNSH Nấm “ăn” nhựa 

24 
Đoàn Hồng Hạnh(trưởng nhóm), Huỳnh 

Thị Mỹ Lan, Trương Băng Châu. 
Nông học Làm miếng lót giày bằng bẹ lá chuối khô 

25 Nguyễn Thái Bình Nông Học Phân Bón Túi Lọc trồng cây Thủy Sinh 

26 Lê Ngọc Hiệp CNTP Chữa lành vết thương từ trầu không 

27 Nguyễn Chí Thành CNTP Sản xuất giấy thử hàn the làm từ phế phẩm thanh long(vỏ thanh long) 



28 Nguyễn Ngọc Trang CNKTHH 

 

Phối chế tinh bột từ củ ấu kết hợp với Curcumin sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị 

bệnh dạ dày. 

29 Nguyễn Quốc Vũ CNSH 
Hạ tầng phát triển nông nghiệp bền vững - Thủy canh cây dược liệu và sản xuất trà 

thảo mộc 

30 Nguyễn Thị Cẩm Tú CNSH 
 

Bảo vệ môi trường và chế phẩm sinh học từ vỏ trái cây 

31 Huỳnh Nguyễn Phương Trang CNSH 
Nghiên cứu chiết độc chất từ hạt bình bát ảnh hưởng lên nấm bệnh trên cây tạo 

thuốc bảo vệ thực vật sinh học 

32 Huỳnh Minh Tiến Thủy sản Phân cá (Đạm cá) 

33 Nguyễn Thu Hiền Thủy sản Trồng rau sạch từ nguồn nước mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long 

34 Nguyễn Thị Anh Thư  Cơ khí 
Sử dụng ống hút làm từ tre, trúc thay ống hút nhựa để giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. 

35 Võ Thanh Huy Thủy sản 
Nuôi trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri) hữu cơ quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu 

thức ăn tươi sống sạch bệnh cho thị trường cá cảnh. 

36 Trần Đình Nhơn Cơ khí Giảm thiểu rác thải nhựa 

37 Nguyễn Minh Chiến QLDD&BĐS Khởi nghiệp tiệm trà mật trái cây 

38 Nguyễn Thị Thu Sang CNTP Thực phẩm sạch, an toàn 

39 Hồ Thị Huyền Trân CNTP Sản xuất trà đinh lăng yến mạch đóng chai 

40 Nguyễn Thị Xuân Mai CNSH Trà Tam Vị ( tía tô + xã + mật ong) 

41 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Kinh tế 

Ánh Mai garden (xây dựng dự án vườn hoa hướng dương diện tích khoảng 1ha tại 

trường Đại học Nông Lâm. Trở thành địa điểm tham quan của học sinh, sinh viên, 

phụ huynh và các khách du lịch. Là một kênh quảng bá về trường Nông Lâm 

42 Nguyễn Nhật Khang CNSH 
Tổ chức các hoạt động "Cải thiện môi trường quanh ban" để giúp giảm ô nhiễm môi 

trường 

43 Nguyễn Võ Trọng Phú CNTY Sử dụng vật liệu tái chế 



44 
Nguyễn Thị Lương (TN) - Đào Nguyễn 

Thị Thu Quyên - Trần Thị Huỳnh Liên 
MT&TN 

1. Gỉam rác thải nhựa  

2. Sử dụng vật liệu tái chế ( 2 ý tưởng) 

45 Nguyễn Thanh Nghiêm Cơ Khí Handmade trong cuộc sống 

46 Huỳnh Hữu Thoại Thủy Sản Cafe và dịch vụ chăm sóc cá cảnh 

47 Nguyễn Thị Bích Châm LN Thảm nước 

48 Nguyễn Thị Thu Sang CNTP Thực phẩm sạch, an toàn 

49 Nguyễn Văn Phong CNTY Thực phẩm sạch an toàn 

50 Phạm Thanh Nga DH17HH Kinh doanh Nhà hàng và quán nước từ nguồn thực phẩm an toàn, sạch sẽ 

51 Tạ Ngọc Thơm Thủy Sản 

Thực phẩm sạch an toàn ( Du lịch sinh thái kết hợp mô hình kinh doanh) Xây dựng 

mô hình sinh thái bằng cách nuôi Nghêu và mở vé vào cổng, những khách vào sẽ 

được bắt tối đa với sức chứa của cái túi được mình cho phép, xong rồi mình sẽ cung 

cấp những vật liệu dụng cụ nguyên liệu cho họ nấu ăn dịch vụ trọn gói còn nước thì 

tính thêm phí. 

52 
Vương Bình, Lâm Tấn Hồ, Nguyễn Ngọc 

Ngân 
Nông học Kinh doanh bao bì có chứa hạt giống 

(Danh sách này có 52 dự án) 


