










Khoa học và công nghệ TP.HCM: 
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Nghiên cứu KH&CN lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên 2006-2009: tỷ lệ ứng dụng khá cao

Hội đồng nghiệm thu đề tài.
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trên thương trường
Số lượng nhãn hiệu hàng hóa  

hình hổ đăng ký bảo hộ độc quyền ở Việt Nam 

Loại hàng hóa Số lượng nhãn hiệu 
đăng ký bảo hộ

Loại hàng hóa Số lượng nhãn hiệu 
đăng ký bảo hộ

Bia 37 Sơn, chất dẻo 07

Dược phẩm 34 Thiết bị điện 07

Máy móc, thiết bị 28 Nông nghiệp, chế 
phẩm dùng trong 
nông nghiệp

07

Đồ uống các loại 22 Đồ chơi 06

Thực phẩm 17 Vỏ xe 05

Hàng may mặc, 
túi xách, giày dép

17 Võ đường, bảo vệ 05

Hóa, mỹ phẩm 14 Thức ăn gia súc 04

Dịch vụ 11 Gạch men 03

Xi măng 10 … …

Phụ kiện dùng 
trong xây dựng

10
Nguồn: CSDL nhãn hiệu hàng hóa

Hổ có hay “uống bia”?
Ở Việt Nam, để khẳng định độc quyền nhãn hiệu hình hổ, Tập đoàn Asia Pacific 
Breweries có địa chỉ tại Singarpore đã đăng ký độc quyền đến 26 nhãn hiệu cho 
mặt hàng bia Tiger; kế đến là Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam - một công 



ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thương mại Sài gòn (SATRA) và Tập đoàn Asia Pacific Breweries Ltd. đã đăng ký 5 nhãn 
hiệu hình hổ cho bia.

Các nhãn hiệu hàng hóa bia có hình hổ tại Việt Nam

Chủ sở hữu: Asia Pacific Breweries limited 
Địa chỉ: 438 Alexandra Road, # 21-00 Alexandra Point, 
Singapore 
Sở hữu số lượng NHHH: 26

 
(Trích giới thiệu 03 nhãn hiệu bia)

Chủ sở hữu: Cty TNHH Nhà máy bia Việt Nam - Quảng Nam 
Địa chỉ: KCN Trà Cai, đường Trần Phú, Tx. Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 
Sở hữu số lượng NHHH: 02

Chủ sở hữu: Cty TNHH Nhà máy bia Việt Nam 
Địa chỉ: tầng 15, Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, 
quận 1, TP. HCM 
Sở hữu số lượng NHHH: 05

(Trích giới thiệu 01 nhãn hiệu bia)

Chủ sở hữu: Singapore Brewery Co Pte Ltd. 
Địa chỉ: 10 Ubi Crescent, #03-15 Ubi Techpark, Singapore 
408564  
Sở hữu số lượng NHHH: 01

Chủ sở hữu: Boon Rawd Brewery Co., Ltd. 
Địa chỉ: 999 Samsen Road, Thanon-Nakornchaisri Sub-
District, Dusit, Bangkok 10300, Thái Lan 
Sở hữu số lượng NHHH: 01

Chủ sở hữu: Klosterbrauerei GmbH 
Địa chỉ: 28199 BREMEN, Đức 
Sở hữu số lượng NHHH: 01

Chủ sở hữu: Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Hoàng Sâm 
Địa chỉ: 19/1 khu phố I, phường Thới An, quận 12, TP.HCM 
Sở hữu số lượng NHHH: 01



Hổ với một số loại hàng hóa khác trên thị trường Việt Nam

Loại hàng hóa: dịch vụ vận tải hàng khách bằng ô tô 
Chủ sở hữu: Cty TNHH Ô tô vận tải hành khách Cường Lợi 
Địa chỉ: số 50 phố Quyết Thắng, phường Bình Hàn, TP. Hải 
Dương

Loại hàng hóa: sầu riêng tươi, chôm chôm tươi, bưởi 
tươi, măng cụt tươi 
Chủ sở hữu: Đặng Tài Hổ  
Địa chỉ: Hạp Cường, Tô Hạp, Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Loại hàng hóa: các loại nhựa nhân tạo, chất dẻo dạng 
thô; chất dính dùng trong công nghiệp; sơn; vecni; chất 
chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
Chủ sở hữu: Cty TNHH MTV Thành Hoàng Châu  
Địa chỉ: 62 Nguyễn Trãi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Loại hàng hóa: dịch vụ bảo vệ 
Chủ sở hữu: Cty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Tây Tiến  
Địa chỉ: 28A khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
TP. HCM

Loại hàng hóa: bơm khí nén, máy phát điện, máy nổ, 
máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy phun xịt   
Chủ sở hữu: Cty TNHH Cao Hùng  
Địa chỉ:  908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, TP. 
HCM

Loại hàng hóa: quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón 
và đồ đội đầu  
Chủ sở hữu: NFL Properties LLC   
Địa chỉ: 280 Park Avenue, New York, New York 10017, 
U.S.A.

Loại hàng hóa: dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, 
môi giới bất động sản 
Chủ sở hữu: Cty Cổ phần Đầu tư Tài chính Việt Nam  
Địa chỉ: P905, tầng 9, tòa nhà HRS, số 4A phố Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Loại hàng hóa: xi măng, bê tông 
Chủ sở hữu: Cty Cổ phần Xi măng Điện Biên  
Địa chỉ: 15, tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, TP. 
Điện Biên Phủ



Loại hàng hóa:  thuốc bảo vệ thực vật  
Chủ sở hữu: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạnh Hưng  
Địa chỉ: 234A, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, 
tỉnh Đồng Tháp

Loại hàng hóa: bánh snack, kẹo, đậu phộng bọc sô cô la 
Chủ sở hữu: Cty Cổ phần Tân Tân  
Địa chỉ: 32C ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương

..... ..... Nguồn: CSDL nhãn hiệu hàng hóa

Số lượng hổ hoang dã hiện nay trên thế giới

Loài /vùng sinh sống Ước lượng ít nhất Ước lượng nhiều nhất

Hổ Bengal (Panthera tigris tigris)  
     Bangladesh 
     Bhutan 
     China 
     India 
     Myanmar 
     Nepal 

3.176  
362 

67 
30 

2.500 
124 

93

4.556 
362 

81 
35 

3.750 
231 

97

Hổ Caspi (Panthera tigris virgata) (Trước đây có ở Afghanistan, 
Iran, Trung Quốc, Turkestan, Thổ Nhĩ Kỳ

Tuyệt chủng  
những năm 1970

–

Hổ  Seberia hay Hổ Amur (Panthera tigris altaica)  
    Trung Quốc 
    Bắc Triều Tiên  
    Nga

360 
30 

<10 
330

406 
35 

<10 
371

Hổ Java (Panthera tigris sondaica) Tuyệt chủng  
những năm 1980

–

Hổ Hoa Nam (Panthera tigris amoyensis), ở miền Nam Trung Quốc 20 30

Hổ Bali (Panthera tigris balica) Tuyệt chủng  
những năm 1940

–

Hổ Sumatra (Panthera tigris sumatrae)  400 500

Hổ Đông Dương còn gọi là Hổ Corbet (Panthera tigris corbetti )  
   Cambodia  
   China  
   Malaysia  
   Myanmar  
   Thailand  
   Vietnam 

1.227  
150 

30 
491 
106 
250 
200

1.785 
300 

40 
510 
234 
501 
200

Tổng cộng 5.183 7.227

Nguồn: tigerhomes.org



01.

Mg nóng chảy (cực +)

Sb nóng chảy (cực -)

02.



03.

04.

05.

Giấy chẩn đoán bệnh



06. Máy sinh học (Biological Machines)
Tác giả: Michel Maharbiz, đại học California, Mỹ.

Một con bọ hoa lớn bay vòng quanh, lượn lên 
xuống, trái phải. Nhưng thật ra, con bọ không tự 

bay theo ý muốn của nó mà là bay theo sự điều khiển 
của Michel Maharbiz, phó giáo sư của đại học California, 
Berkely. Maharbiz đã cấy những thiết bị: một bộ xử lý, bộ 
nhận tín hiệu, pin cực nhỏ và 6 điện cực vào một con bọ 
sống. Những thiết bị này tạo ra những luồng xung điện 
tác động vào não của con vật và điều khiển động tác 
của các cơ. “Máy sinh học” này thật sự là một sự kết hợp 
tuyệt vời giữa một cơ thể sống và máy móc nhân tạo, 
một tác phẩm của các bộ phim Hollywood giờ đã bước 
vào đời sống thực. Với sự kết hợp này, Michel hy vọng có 
thể điều khiển những chú bọ mang theo những thiết bị 
cảm ứng để dò tìm dấu vết, thu thập thông tin hoặc thực 
hiện những nhiệm vụ đặc biệt ở những nơi mà con người 
không thể đặt chân đến.

07.

08.



09.

10. OpenFlow - công nghệ quản lý 
mạng tiên tiến (Software-Defined 

Networking)
                       Tác giả: Nick McKeown, đại học Stanford, Mỹ.

Nick McKeown và các cộng sự ở Đại học Stanford đã 
phát triển một công nghệ mới gọi là OpenFlow. 

OpenFlow gồm có 3 phần: phần mềm cài trên các mạch, 
bảng điều khiển và một giao thức OpenFlow. OpenFlow 
mang đến hai khả năng: giúp người dùng xác định các lưu 
lượng sử dụng và làm rõ xem đường dẫn lưu lượng được 
thực hiện thông qua mạng nào. 

Với OpenFlow có thể điều chỉnh cơ sở hạ tầng của mạng 
nhằm tăng băng thông, tối ưu hóa độ trễ và tiết kiệm 
điện; OpenFlow như là một phương thức để kiểm tra các 
giao thức mạng trên hệ thống mạng đang sử dụng mà 
không can thiệp vào các ứng dụng đang dùng. Ngoài ra, 
OpenFlow còn có thể được sử dụng để cải thiện mạng di 
động. Sản phẩm này đã nhận được tài trợ từ các công ty 
và thiết bị mạng như Cisco, Juniper, HP, NEC… cũng như 
từ các nhà cung cấp di động như T-Mobile, Ericsson, NTT 
DoCoMo. McKeown hy vọng rằng trong vòng 1 năm, các 
công ty sẽ có thể xuất xưởng sản phẩm ứng dụng công 
nghệ OpenFlow.

Giao diện OpenFlow
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STT Thương hiệu  Giá trị (triệu USD)

1 IBM 60.211

2 Microsoft 56.647

3 Nokia 34.864

4 Google 31.980

5 Intel 30.636

6 Hewlett-Packard (HP) 24.096

7 Cisco 22.030

8 Samsung 17.518

9 Apple 15.443

10 Oracle 13.699

10 
sự kiện IT tiêu biểu trong năm 2009  
theo đánh giá của IDG News Service

10 
thương hiệu giá trị nhất làng công nghệ  

năm 2009 do tạp chí BusinessWeek công bố



Hệ thống thông gió làm mát đoạn nhiệt áp suất dương  
trong xưởng may tại Cty Linh Phong

Sản phẩm của Công ty Nosafood. 

Nghiên cứu ứng dụng
Ngay Tại doaNH NgHiệP



Lắp đặt máy AutoMed Cleaner cho Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM



NXB GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP. HCM

ĐT: 08 3832 3049

CTY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM CÁ HEO
21C-21D Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

ĐT: 08. 3844 3522 – Fax: 08. 3844 5408

DOLSOFT CO., Ltd.





So sánh với các phương pháp làm sạch khác

Phương pháp làm sạch Chất thải 
thứ cấp

Nguy cơ rò 
điện

Tạo độ 
nhám

Độc  
hại

Hiệu 
quả

Làm sạch bằng CO2 Không Không Không Không Tốt

Làm sạch bằng mài mòn Có Không Có Tùy 
thuộc 

vào vật 
liệu mài 

Tốt

Làm sạch bằng nước cao áp Có Có Không Tùy 
thuộc 

vào chất 
bẩn cần 
làm sạch

Bình 
thường

Làm sạch bằng hóa chất Có *Tùy thuộc 
hóa chất

Không Có Bình 
thường





Bề mặt động cơ trước và sau khi được làm sạch bằng khí CO2



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Dịch vụ Hỏi - đáp thông tin của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM đang 
được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện nay, hàng tháng dịch vụ giải đáp hàng trăm vấn đề 
công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu - triển khai, sản xuất - kinh doanh, giảng 
dạy, học tập,... Trên cơ sở những yêu cầu đã được giải đáp, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến 
quí độc giả các công nghệ được quan tâm hiện nay.



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ

Khoai lang Cà chua bi Rau củ quả

MỘT SỐ THỰC PHẨM SẤY



Giới thiệu sáng chế 
liên quan đến Hổ



Chúng ta đã từng nghe nói tới tàu đệm từ hay 
tàu siêu tốc là những con tàu có thể “bay” trên 
đường ray với vận tốc cực lớn (trên 400Km/h). 

Và để “bay” được như thế, đoàn tàu được trang bị một 
loại vật liệu gọi là chất siêu dẫn – loại vật liệu có nhiều 
tính năng ưu việt và khả năng ứng dụng.

Kim loại  
không siêu dẫn

Chất siêu dẫn

0 K                 Tc               Nhiệt độ

Đ
iệ

n 
tr

ở

Bảng các nguyên tố siêu dẫn

Xanh dương: tại áp suất không khí; Xanh lá cây: tại áp suất cao

Nguồn: Superconductors.org





Hệ thống máy MRI và hình ảnh 
sọ người chụp được



Cấu tạo các hệ thống siêu máy tính không thể thiếu được chất siêu dẫn

2000 2010 2020

50%

40%

30%

20%

10%

0

Điện tử
Năng lượng
Vận tải
Y khoa
Khác

Dự báo doanh thu tại các khu vực trên toàn cầu (tỷ USD)

Năm

1995 2000 2010 2020

Mỹ 4.6 18 62

Châu Âu 1 3 18

Nhật Bản 2 16 42

Tổng doanh thu của cả Mỹ, 
Nhật và Châu Âu

1.7* 7.6 37 122

Tổng doanh thu toàn thế giới 15.2 76 244

Nguồn:  ISIS (International superconductivity industry summit:  
Hội thảo ngành công nghiệp siêu dẫn quốc tế), năm 1996



Thẻ chíp và thẻ từ:
Cuộc chiến không cân sức



Thẻ Vietcombank Connect 24 VISA Debit 
xử lý được nhiều chức năng như rút tiền tại 
máy ATM, thanh toán, ghi nợ nội địa nhờ có 
gắn chíp.

Thẻ chứng minh nhân dân dành cho người nhập cư nước ngoài tại Anh có chứa con chip 
nhận dạng dấu vân tay.

Cuộc chiến không cân sức









Bánh chưng mẹ luộc rền hương nếp.

Tất tả em về ríu rít xuân. (Hồng Khánh)

Nhớ Tết  xưa



Giá của lời hứa bảo hành





Mekofa
phân bón thân thiện môi trường

và sản phẩm









Một góc hoạt động tại Xưởng Cơ khí chính xác





autoSterLab và cơ hội  
thương mại hóa hàng nội



autoSterLab

AutoSterLab thế hệ mới nhất vừa được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa  
tỉnh Khánh Hòa





Sách chuyên khảo

Thiết bị điện điều trị tần số thấp E699

Thiết bị laser bán dẫn 10 đầu châm M302A












