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Thông tin công ty

 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THUẬN THIÊN

 Giấy ĐKKD số 0314405328 

do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 16/05/2017.

 Địa chỉ: 136 Nguyễn Văn Công, P. 3, Q. Gò vấp, TP. HCM

 Điện thoại : 028 66807678 – Fax: 028 66807678 

 Email : info@ttsolutions.vn

 Đại diện: Ông Thân Thế Hào – Chủ tịch HĐQT

mailto:info@ttsolutions.vn


Thông tin công ty

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC        

CÔNG NGHỆ 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa

học công nghiệp số 314405328 do 

Sở KHCN  TP. HCM cấp ngày

16/05/2017.



Căn cứ pháp lý của sản phẩm

- Nghị quyết 13 của TW Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 

nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước CN theo hướng hiện đại vào năm 2020

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

- Luật Tài nguyên nước 1998 sửa đổi 2013

- Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

-Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 602 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp 06/03/2007.

- Bằng độc quyền sáng chế số 1432 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp 2015.



Các căn cứ pháp lý của sản phẩm



Sự cần thiết của sản phẩm

●

Khách quan
• Thời tiết khí hậu bất lợi. 

• Nước biển dâng cao =>  

hiện tượng triều cường ngày

càng cao.

• Hiện tượng thường xuyên

vỡ bờ bao

• Triều cường hay mưa lớn, 

nước ô nhiễm sẽ tràn thẳng vào

nhà hoặc theo đường cống

THỰC TẾ

Chủ quan
• Tốc độ đô thị hóa cao =>Hệ

thống cống công cộng sau

nhiều quá trình cải tạo đã cao

hơn nhà dân.

• Thói quen phổ biến xả thẳng

chất thải rắn vào đường ống

• Nước thải từ các hố ga

truyền thống bị xuống cấp

trong các hộ nhỏ thường theo

giếng đóng xuống thẳng

mạch nước ngầm

• Các resort, các nhà hàng

phục vụ du khách đổ thẳng

rác ra biển



Sự cần thiết của sản phẩm: Hình thực tế



Sự cần thiết của sản phẩm: Hình thực tế



Sự cần thiết của sản phẩm

ĐỈNH TRIỀU CƯỜNG QUA CÁC NĂM

Nguồn: TT Thủy văn Nam bộ

STT Năm Đỉnh triều lớn nhất Ngày xuất hiện Ghi chú

1 2012 1,62m 15/12/2012 Đo tại trạm Phú An 

2 2013 1,68m 20/10/2013 Đo tại trạm Phú An 

3 2014 1,70m 15/12/2014 Đo tại trạm Phú An 

4 2015 1,50m 30/09/2015 Đo tại trạm Phú An 

5 2016 1,62m 12/12/2016 Đo tại trạm Phú An 

6 2017 1,71m 06/12/2017 Đo tại trạm Phú An 

7 2018 1,64m 10/10/2018 Đo tại trạm Phú An 

8 2019 1,53m 22/02/2019 Đo tại trạm Phú An 



Tình hình các sản phẩm tương tự

Sản phẩm

trên thị

trường

Một số thiết bị ngoại nhập 

có giá thành cao và chỉ dùng

trong công nghiệp

Các lọai hố ga bê tông đúc 

sẵn hoặc đúc sẵn có nắp 

nhựa

Một số sản phẩm nhựa ngoại nhập 

tương ứng nhưng dùng trong công

nghiệp, hệ thống công cộng 

Một số thiết bị trong nước 

chỉ chặn triều cường cục bộ,

nước cống vẫn vào nhà -> xì nền



Tình hình các sản phẩm tương tự::Hố ga truyền thống



Dự kiến qui mô phát triển sản phẩm

Danh mục sản phẩm

1. Hố ga nhựa Ø 400 mm (HG01) 

2. Hố ga nhựa có cửa xả Ø 400 mm (HG02v1, HG02v2, HG02v3)

3. Hố ga nhựa dạng vuông 400x400x600 mm (HG03)

4. Hố ga nhựa Ø >400 mm (dùng trong công nghiệp)

5. Các phụ kiện, phụ tùng

Thị trường tiêu thụ

1. Thị trường 63 tỉnh thành Việt nam

2. Thị trường Đông Nam Á; Thị trường thế giới (chọn lọc)



Phần 2: NỘI DUNG CHÍNH SẢN PHẨM HỐ GA NHỰA

Đấu nối và phụ kiện5

Phân tích kỹ thuật của sản phẩm1

Nguyên lý vận hành.2

Cách sử dụng3

Cách lắp đặt.4

So sánh sp cùng loại trên thế giới.6



Phân tích kỹ thuật của sản phẩm: Hố ga nhựa Ø 400 mm (HG01)

Thành phần cấu tạ

TÍNH NĂNG

 Dễ lắp đặt

 Không đòi hỏi kỹ

thuật lắp đặt cao

 Ống kết nối tiêu

chuẩn

 Bền chắc

 Chống ăn mòn tốt

No. Bộ phận Vật liệu

1 Thân PPC

2 Vành thu nước PPC

3 Nắp PPC

4 Giỏ thu rác PPC

5 Cửa chặn PPC

6 Trục vít PPC

7 Tay quay mở nắp PPC

8 Tay quay đóng mở

cửa chặn

PPC

Hố ga nhựa đường kính lòng hố 400 mm có cửa chặn (TT40.02)



`

Nguyên lý vận hành Cách sử dụng Cách lắp đặt

•Hoạt động theo nguyên lý

lắng cặn và nguyên lý tràn. 

•Lắp đặt theo nguyên lý mô

đun. 

.Người sử dụng bẩy nhẹ phần 

vạt mép của gạch và nâng tấm 

gạch nền để tách hai lớp vải 

dính, lấy miếng gạch ra khỏi nắp 

nhựa.

•Khi cần làm vệ sinh người sử 

dụng sẽ nâng nhẹ tay vặn mở 

nắp lên vừa tầm rồi vặn nắp 

nhựa theo ren và lấy nắp nhựa 

ra khỏi hố ga.

•Lấy giỏ đựng chất thải rắn khỏi 

hố ga để làm vệ sinh.

•Sau đó lắp lại theo trình tự 

ngược với lúc mở ra. 

.Định vị vị trí lắp hố ga bằng nhựa. 

•Đào đất theo kích thước hố ga 

bằng nhựa.

•Đặt hố vào vị trí vừa đào.

•Dùng keo hay thiết bị hàn ống 

nhựa hay gioăng cao su kết nối kết 

nối đướng   ống thoát nước và hố 

ga.

•Lắp miếng gạch nền vào nắp hố 

(nếu vị trí lắp  là sàn gạch bông). 

Sau khi láng nền và lót gạch thì lắp 

nắp hố vào hố ga như hướng dẫn 

ở cách sử dụng. 

Phân tích kỹ thuật của sản phẩm: Hố ga nhựa Ø 400 mm (HG01)



Phân tích kỹ thuật của sản phẩm: Hố ga nhựa Ø 400 mm (HG01)



Phân tích kỹ thuật của sản phẩm Hố ga nhựa có cửa xả

Ø400mm(HG02V1)

Mô tả Kích thước (mm) Khối lượng (kg)

Tổng thể OD500 x H1044 37

Đường kính trong 400

Ống vào D114 x 3 & D140 x 1

Ống ra D114

Thân hố ga D500 x H700 18

Vành thu nước D500 x H276 5

Nắp OD 500 5

Giỏ thu rác 60 liters 4

Bộ chống trào 5

Kích thước – Khối lượng

Hố ga nhựa đường kính lòng hố 400 mm có cửa chặn (TT40.02)



Phân tích kỹ thuật của sản phẩm Kích thước hố ga nhựa HG02V2 Ø400



`

Nguyên lý vận hành Cách sử dụng Cách lắp đặt

•Hoạt động theo nguyên 

lý lắng cặn và nguyên lý 

tràn. 

•Cửa xả hoạt động tịnh 

tiến nhờ trục vít.

•Lắp đặt theo nguyên lý 

mô đun.

•Người sử dụng bẩy nhẹ phần 

vạt mép của gạch và nâng tấm 

gạch nền để tách hai lớp vải 

dính, lấy miếng gạch ra khỏi 

nắp nhựa. 

•Lấy tay vặn mở nắp lên và 

xoay tay xoay cửa xả theo 

chiều kim đồng hồ đến vị trí 

đóng hố ga, trường hợp mở 

cửa xả sẽ xoay tay xoay cửa 

xả ngược lại đến vị trí mở. 

•Định vị vị trí lắp hố ga bằng

nhựa.

•Đào đất theo kích thước hố

ga bằng nhựa.

•Đặt hố vào vị trí vừa đào.

•Dùng keo hay thiết bị hàn ống

nhựa hay gioăng cao su kết

nối kết nối đướng ống thoát

nước và hố ga.

Hố ga nhựa có cửa xả Ø 400 mm (HG02V2) 



Hố ga nhựa có cửa xả Ø 400 mm (HG02)

`

Nguyên lý vận hành. Cách sử dụng Cách lắp đặt

•Khi làm vệ sinh người sử 

dụng sẽ nâng tay vặn mở nắp 

lên vừa tầm rồi vặn nắp nhựa 

theo ren và lấy nắp nhựa và 

cửa xả ra khỏi hố ga rồi lấy giỏ 

đựng chất thải rắn khỏi hố ga 

để làm vệ sinh, sau đó lắp lại 

theo trình tự ngược với lúc mở 

ra.

•Lắp miếng gạch nền vào nắp

hố (nếu vị trí lắp là sàn gạch

bông). Sau khi láng nền và lót

gạch thì lắp nắp hố vào hố ga

như hướng dẫn ở cách sử

dụng.



Hố ga nhựa có cửa xả Ø 400 mm (HG02)

Nguyên mẫu Hố ga nhựa HG02V3 Bản Composite hố ga nhựa HG02V3 



Đấu nối và phụ kiện

Vấn đề đấu nối sẽ tùy theo tình hình thực địa và các điều kiện kỹ thuật của hệ thống nước thải của khách 

hàng mà quyết định giải pháp và phụ kiện. Các giải pháp đấu nối có có thể sử dụng như sau:

Kết nối với ống HDPE có thể sử 

dụng các giải pháp sau:

•Phương pháp hàn đối đầu bằng 

nhiệt. 

•Phương pháp hàn sử dụng khớp 

nối. 

•Phương pháp hàn điện trở.

•Phương pháp nối gioăng cao su.

•Bằng keo.

•Bằng gioăng cao su.

Kết nối với hệ ống PVC,uPVC



Phiên bản Hố Ga dự kiến vào thị trường năm 2019

Phiên bản Hố Ga dự kiến vào thị trường 

năm 2020

Phiên bản Hố Ga dự kiến tiêu thụ nội địa 

vào thị trường năm 2019



Nghiên cứu chuyên sâu và xây dựng cơ sở lý thuyết

- Đánh giá được tầm quan trọng của sản phẩm này trong lãnh vực thoát nước và môi trường

cũng như thích ứng biến đổi khí hậu, tham gia vào Chương trình Quốc gia 68,  và Bộ Khoa

học và Công Nghệ đã thẩm định và phê duyệt dự án phát triển thử nghiệm sản phẩm này (từ

hàng trăm đề xuất trên cả nước).

- Dưới đây là một số kết quả nghiên cứu chuyên sâu từ dự án trên. 

- Song song với hoạt động SHTT (nộp đơn PCT xác lập quyền quốc tế), Công ty CP Giải Pháp

Công Nghệ Thuận Thiên vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Trường ĐHBK Thành phố Hồ Chí

Minh để hoàn thiện các cơ sở lý thuyết chuyên sâu của sản phẩm này nhằm đảm bảo độ tin 

cậy và sự phát triển vững chắc của nó trong tương lai, không chỉ trong thị trường nội địa mà

cả thị trường quốc tế.

- Hoạt động phát triển cơ sở lý thuyết còn dựa trên quá trình thử nghiệm thực địa theo kế

hoạch, tiến độ đã thực hiện của dự án CT68.  



Nghiên cứu chuyên sâu và xây dựng cơ sở lý thuyết

Tính toán và Mô phỏng Hố ga Nhựa HG02-phiên bản 2:

Trường động lực dòng chảy và sức bền vật liệu.

Chuyển vị theo phương đứng với cửa chặn  là nhựa PVCỨng suất vonMises với cửa chặn là nhựa PVC



So sánh sản phẩm cùng loại trên thế giới

(Nguồn: REHAU AUSTRALIA REHAU Pty Ltd)



So sánh sản phẩm cùng loại trên thế giới

(Nguồn: Underground Technologies-Canada) 



So sánh sản phẩm cùng loại trên thế giới

(Nguồn: Sekisui, Nhật – Ankuk, Hàn quốc) 

Tập đoàn Sekisui Chemical, Nhật Bản Ankuk, Hàn quốc

http://nhuatienphong.vn/ntp/index.php/home/chitiettintuc/70


So sánh sản phẩm cùng loại trên thế giới

Các dạng hố ga của Senkisui Nhật bản

Một dạng khác của Hố ga thu hồi chất thải của Mỹ sản xuất.



So sánh sản phẩm cùng loại trên thế giới

Một dạng khác của Hố ga có cửa chặn chống trào 

ngược do trong nước nghiên cứu nhưng được 

đánh giá không có tính khả thi

Dạng khác của Hố ga chống trào ngược bằng bê tông của Mỹ sản xuất loại lớn.



So sánh thông số đặc trưng giữa Hố ga nhựa của nước ngoài và Thuận Thiên

Tên

Đặc điểm
Hố ga nước ngoài Hố Ga HG01 Hố Ga HG02

Qui cách Ø700mm cho ống Ø 500mm Ø 400mm cho ống Ø140mm (hay 

Ø168mm)

Ø 400mm cho ống Ø140mm (hay 

Ø168mm)

Vật liệu LLDPE,HDPE, uPVC HDPE,uPVC, ABS (Thứ liệu ) HDPE, uPVC, ABS (Thứ liệu )

Phương Pháp Sản xuất Ép quay với nhiệt độ 3600C Khuôn mẫu ép áp lực Khuôn mẫu ép áp lực

Khuôn mẫu Khuôn thép 3D bằng thép SKD Khuôn thép 3D bằng thép

C55,SKD

Khuôn thép 3D bằng thép

C55,SKD

Ứng dụng Trong hệ thống nước thải công 

cộng, công nghiệp  

Hệ thống nước thải gia đình, 

chung cư hoặc công nghiệp có qui 

mô nhỏ  

Hệ thống nước thải gia đình, 

chung cư hoặc công nghiệp có qui 

mô nhỏ

Khả năng lấy chất thải rắn, vệ sinh Khó Dễ, tiện lợi Dễ, tiện lợi

Kiểm soát triều cường xâm nhập Không Không Có

Phương phát đấu nối đường

nước thải

Bằng keo, gioăng cao su, nhiệt Bằng keo, gioăng cao su,mặt bích, 

ren, nhiệt

Bằng keo, gioăng cao su,mặt bích, 

ren, nhiệt

Thích nghi nhiều cao độ nền không Có Có

Kích cỡ ống đấu nối Vào Ø 500mm

Ra Ø 500mm

Vào Ø27mm,Ø34, Ø42, Ø60, Ra 

Ø 114 (hoặc Ø168mm) 

Vào Ø27mm,Ø34, Ø42, Ø60, Ra 

Ø 114 (hoặc Ø168mm)

Chịu Tải 6 tấn 3 tấn- 5 tấn 3 tấn- 5 tấn

Ngăn Mùi Có Có Có



Ưu điểm

Khả năng đóng mở đường cống khi hiện tượng triều cường để tránh nước cống vào nhà.

Kết cấu gạch được kết hợp với nắp hố có thể đảm bảo độ bền và mỹ thuật của nền nhà.

Kết cấu lắp ghép ren hố ga có thể thay đổi góc giữa đường ống vào và ra khỏi hố

Nắp đậy kín hố ga nhựa có thể ngăn mùi, côn trùng, giữ được vệ sinh xung quanh hố

Kết cấu mô-đun hố ga nhựa có thể thích nghi với sự thay đổi chiều sâu của tuyến ống thóat

Hỗ trợ xả thải trong lúc bị triều cường.

Khả năng chủ động làm vệ sinh hệ thống cống theo định kỳ



Lợi ích xã hội

Cùng nhau góp sức với các tổ chức bảo vệ MT trên thế giới trong việc bảo vệ MT

của cộng đồng quốc tế

Thể hiện tính nhân bản khi giảm thiểu việc nạo vét cống mất vệ sinh 

và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe công nhân.

Ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước ngầm

Thu hồi rác thải rắn từ nguồn sẽ góp phần cải thiện tốt môi trường của cộng đồng

Giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thông qua hành động thu hồi chất thải rắn

Giúp người dân ứng phó tốt hơn với ảnh hưởng xấu của sự biến đổi khí hậu thông qua 

hiện tượng triều cường



Thị trường: Phân khúc thị trường

Khu resort

Nhà hàng, 

Khách sạn

Chợ, 

tiệm rửa xe

Các hộ 

gia đình

Cao ốc, 

chung cư

Công trình

xây dựng

Trường học

Bệnh viện

Dự án xử lý 

môi trường

Chế biến nông 

thủy sản

Chế biến

thực phẩm

Cơ sở sản 

xuất nhỏ

May mặc

Sản phẩm 

cao su,nhựa

Sản phẩm 

Da giày



Thị trường: Nhu cầu dự kiến của các phân khúc thị trường

Theo các báo cáo và số liệu công bố của Tổng cục Thống Kê Việt Nam

STT Phân Khúc Đơn vị tính Số lượng Năm Thống Kê

1 Các hộ gia đình, các hộ ở các vùng triều cường căn hộ 21,867,043 2009

2 Các cao ốc, chung cư chung cư 278,815 2009

3 Các trường học Trường 28,803 2011-2012

4 Khách sạn, cơ sở lưu trú (SL của TC DL) Cơ sở 12,500 2011

5 Các khu resort Khu 100 2012

6 Chợ Chợ 8,550 2011

7 Siêu thị siêu thị 638 2011

8 Trung tâm thương mại Trung tâm 116 2011

9 Các bệnh viện, cơ sở y tế Cơ sở 13,506 2011



Thị trường: Nhu cầu dự kiến của các phân khúc thị trường (tt)

Theo các báo cáo và số liệu công bố của Tổng cục Thống Kê Việt Nam

STT Phân khúc Đơn vị tính Số lượng Năm Thống Kê

10 Khai thác, chế biến nông sản Cơ sở 7,060 2010

11 Khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản Cơ sở 1,349 2010

12 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan Cơ sở 1,105 2010

13 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic Cơ sở 4,380 2010

14 Chế biến thực phẩm Cơ sở 5,097 2010

15 May mặc Cơ sở 4,030 2010

16 Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí Khu 598 2010

17 Nhà hàng tiệm ăn Cơ sở 4,488 2010

Tổng cộng 22,238,178



HỐ GA NHỰA – Một số tư liệu

Giải thưởng sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Giải thưởng Khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Dương năm 2011



HỐ GA NHỰA – Một số tư liệu

Top 5 sản phẩm xuất sắc nhất trong số 400 sản phẩm của cuộc thi Nhà sáng chế Việt nam lần

thứ I của Đài truyền hình Quốc gia VTV2 năm 2013,

Phê duyệt dự án Chương trình Quốc gia 68 tại

Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.



HỐ GA NHỰA – Một số tư liệu : Giải thưởng thế giới Taiwan Expo 2018



HỐ GA NHỰA – Một số tư liệu

Ông Thân Thế Hào báo cáo về sáng chế hố ga tại Viện Hàn lâm 

kỹ thuật hoàng gia Anh vào tháng 2 năm 2016 ở Luân đôn



HỐ GA NHỰA – Một số tư liệu Làm Khuôn



HỐ GA NHỰA – Một số tư liệu Sản xuất



HỐ GA NHỰA – Một số tư liệu Lắp đặt



Xin Chân Thành Cảm Ơn.


