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Bức tranh Bức tranh 

Thống kê số liệu theo loại hình doanh nghiệp 
(Tính đến 01/01/2009)

Chỉ tiêu Doanh nghiệp  
ngoài Nhà nước

Doanh nghiệp 
FDI

Doanh nghiệp  
Nhà nước

Số lượng doanh nghiệp đang hoạt 
động

196.779 5.625 3.328

Tỉ lệ số lượng doanh nghiệp trên tổng 
số toàn bộ doanh  nghiệp (%)

97,5 2,7 1,6

Tốc độ tăng số lượng doanh 
nghiệp bình quân mỗi năm, 2000 - 
01/01/2009 (%)

24,1 23,5 Số lượng doanh 
nghiệp đã giảm, 

hiện chỉ bằng 45% 
số lượng doanh 

nghiệp năm 2000

Việc làm cho lao động thường xuyên 
(triệu người) 4,72 1,83 1,71

Số lượng việc làm cho lao động so 
với tổng việc làm do doanh nghiệp 
tạo ra (%)

57,1 22,2 20,7

Số lượng việc làm tăng bình quân 
mỗi năm, 2000 - 01/01/2009 (%)                         

8,7 20,7 ‘’

Vốn so với tổng vốn doanh nghiệp, 
2008 (%)

42,3 16,9 40,8

Doanh thu so với tổng doanh thu 
doanh nghiệp, 2008 (%)

57,5 19,5 23*

Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế so trong 
khu vực doanh nghiệp năm 2008 (%)

16,6 48,1 35,3

Tỉ lệ đóng góp ngân sách so trong 
khu vực doanh nghiệp năm 2008 (%)

30,8 40,4 28,8

Tổng hợp từ nguồn:  Tổng cục Thống kê/ Doanh nghiệp Việt Nam đầu thế kỷ 21

* Số liệu tính toán

Ghi chú: số liệu từ nguồn các doanh nghiệp thực tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh có đến thời điểm 
31/12 hàng năm trong 9 năm từ 2000 đến 2008. Doanh nghiệp ở đây được hiểu là một đơn vị kinh tế thực 
hiện hạch toán kinh tế độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà 
nước, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc theo Hiệp định ký kết giữa 
Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài.



Những ngành có tốc độ phát triển  
nhanh nhất về số lượng doanh nghiệp

Tên ngành Tốc độ phát triển bình quân 
hàng năm (%)

Sản xuất và phân phối điện, 
khí đốt, nước

192,6

Bưu chính, viễn thông 170,1

Các hoạt động liên quan 
đến máy tính

151,0

Các hoạt động hỗ trợ cho 
hoạt động tài chính, tiền tệ

150,9

Sản xuất thiết bị văn phòng, 
máy tính

146,0

Tái chế 146,0

Cho thuê máy móc thiết bị 
(không người điều khiển)

142,9

Các hoạt động liên quan 
đến bất động sản

141,4

Nguồn:  Tổng cục Thống kê/ Doanh nghiệp Việt Nam đầu thế kỷ 21

Những ngành có tốc độ phát triển  
nhanh nhất về vốn kinh doanh

Tên ngành Tốc độ phát triển bình quân 
hàng năm (%)

Các hoạt động hỗ trợ cho 
hoạt động tài chính, tiền tệ

206,7

Cho thuê máy móc thiết bị 
(không người điều khiển)

194,3

Tái chế 174,3

Các hoạt động liên quan 
đến máy tính

163,4

Khai thác quặng kim loại 146,8

Bảo hiểm, trợ cấp hưu trí 142,4

Sản xuất giường, tủ, bàn 
ghế, các sản phẩm khác

141,1

Sản xuất kim loại 136,2

Các hoạt động liên quan 
đến bất động sản

136,0

       Nguồn:  Tổng cục Thống kê/ Doanh nghiệp Việt Nam đầu thế kỷ 21
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Những ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất 
về doanh thu

Tên ngành Tốc độ phát triển bình quân 
hàng năm (%)

Các hoạt động hỗ trợ cho hoạt 
động tài chính, tiền tệ

229,1

Tái chế 155,5

Các hoạt động liên quan đến 
máy tính

154,6

Bảo hiểm, trợ cấp hưu trí (trừ 
bảo đảm xã hội bắt buộc)

147,6

Cho thuê máy móc thiết bị 
(không người điều khiển)

146,8

Sản xuất kim loại 140,0

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế, 
các sản phẩm khác

139,4

Tài chính, tín dụng 138,9

Nguồn:  Tổng cục Thống kê/ Doanh nghiệp Việt Nam đầu thế kỷ 21

Ghi chú: mỗi doanh nghiệp chỉ được phân vào một ngành kinh tế duy nhất là 
ngành sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, đó ngành mà doanh nghiệp 
hạch toán độc lập, chiếm tỉ trọng lớn nhất về giá trị sản xuất trong doanh nghiệp.

Những ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất 
về số lao động

Tên ngành Tốc độ phát triển bình quân 
hàng năm (%)

Các hoạt động hỗ trợ cho 
hoạt động tài chính, tiền tệ

174,0

Các hoạt động liên quan đến 
máy tính

144,4

Cho thuê máy móc thiết bị 
(không người điều khiển)

140,6

Sản xuất thiết bị văn phòng, 
máy tính

129,7

Tái chế 127,7

Các hoạt động liên quan đến 
kinh doanh tài sản, dịch vụ 
tư vấn

125,2

Các hoạt động kinh doanh 
khác

124,6

Nguồn:  Tổng cục Thống kê/ Doanh nghiệp Việt Nam đầu thế kỷ 21

Tỉ lệ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân bị stress

Nền kinh tế Tỉ lệ doanh nhân  
bị stress (%)

Nền kinh tế Tỉ lệ doanh nhân  
bị stress (%)

Trung Quốc 76 Ý 58
Mexico 74 Ấn độ 56
Việt Nam 72 Philippines 55
Thổ Nhỉ Kỳ 72 Argentina 54
Hy Lạp 68 Pháp 51
Tây Ban Nha 65 Mỹ 50
Nhật 64 Anh 41
Malaysia 63 Thái Lan 40
Ireland 62 Đức 39
Đài Loan 60 HongKong 39
Chi Lê 59 Canada 36
Nga 59 Thụy Điển 23
… … … …

Toàn cầu:  56%

Nguồn: Grant Thomton  IBR 2010
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Biến
thành nguồn lợi

lục bình



thành nguồn lợi



Trung Quốc  
57%

Khác 
8%Ấn Độ 

2%
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7%

Nhật 
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RObOT 
hút bụi tự động
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LG ELECTRONICS INC  
SAMSUNG GWANGJU ELECTRONICS CO 
SAMSUNG KWANGIU ELECTRONICS CO 
SAMSUNG ELECTRONIC 
DAEWOO ELECTRONICS CO., LTD.

FUNAI ELECTRIC CO. 
Irobot Corporation 
TAYLOR CHARLES E 
PARKER ANDREW J 
NG ERIC 



CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH





RI-203-40

RI-203-50



TỜI CỨU HỘ  
NHÀ CAO TẦNG  
CÓ HÃM THỦY 
LỰC TỰ ĐỘNG



Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM



KH&CN tại TP. HCM

CTY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM CÁ HEO
Địa chỉ: 21C-21D Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM 
Điện thoại: 08. 3844 3522 
Fax: 08. 3844 5408

DOLSOFT CO., Ltd.



HỘP LỌC ĐỂ LÀM SẠCH NƯỚC
Số công bố đơn  18172; ngày nộp đơn: 22/05/2008 tại Việt Nam; tác giả: 
Madalasa Srivastava, Mahendrakumar Maganlal Mistry, Nikhileshwar 
Mukherjee; đơn vị nộp đơn: Unilever; địa chỉ: Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands.

Sáng chế đề cập đến hộp lọc để làm sạch nước bảo đảm loại bỏ các tạp 
chất, năng suất lọc cao và và ổn định  hơn so với các hộp lọc nước đã có  
trước đó. Theo sáng chế này, hộp lọc để làm sạch nước bao gồm khối 
cacbon (CB) được đặt trong thùng, trong đó khối cacbon này gắn tháo 

lắp được bằng cách sử dụng  kẹp (ST1, ST2) và đệm (G).  Hộp lọc này có khoang thu gom (CC) được bố trí bên dưới khối 
cacbon (CB) trong thùng để giữ nước được lọc qua  khối cacbon này, khoang thu gom bao gồm đĩa giữ có hình vòm (HP) 
có ít nhất một cửa xả nước (DP), đĩa này được đặt gần với khối cacbon, và ống dẫn nước ra (ON) có đầu vào và đầu ra (IE, 
OE), đầu vào (IE) được đặt gần với mặt dưới của đĩa để toàn bộ nước được lọc qua khối cacbon điền đầy khoang thu gom 
trước khi đi ra qua lỗ xả.



HỆ THỐNG TÁI TẠO NƯỚC 
Số công bố đơn  15825; ngày nộp đơn: 05/07/2007 tại Việt Nam; tác giả: Magd 
Ahmed Kotb; đơn vị nộp đơn: Magd Ahmed Kotb Abdalla; địa chỉ: 5, St. 63, El 
Mokatam, 11571, P.O. Box: 85 El Mokatam, 11571, Cairo, Egypt.

Sáng chế đề cập tới hệ thống tái tạo nước nhằm đáp ứng nhu cầu tìm các nguồn 
nước mới. Hệ thống này được sáng chế nhằm ngưng tụ hơi nước trong không 
khí và tái tạo nó. Bằng cách tạo ra nhà kính và hiệu ứng nhà kính, không khí 
nóng bốc lên và được di chuyển qua hệ thống ống đi ngầm dưới đất lạnh cho 
phép ngưng tụ nước và nước thu gom qua hệ thống ống và các bể chứa nước. 

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC
Số bằng sáng chế 1-0005323; cấp ngày: 06/12/2005 tại Việt Nam; tác giả 
và chủ bằng: Bùi Văn Hồng;  địa chỉ: 70 Ngõ Mai Hương, Phường Bạch Mai, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Sáng chế đề cập đến thiết bị để xử lý nước, đặc biệt là nước bề mặt, sử dụng 
cho sản xuất hay sinh hoạt. Thiết bị xử lý nước này bao gồm buồng phản 
ứng để dẫn nước cần xử lý và các hóa chất tạo đông tụ đi theo đường xoáy 
trôn ốc vào tháp tuyển, trong đó các chất đông tụ cuốn theo các tạp chất có 
trong nước được tách ra khỏi nước theo nguyên lý tuyển nổi và tuyển chìm. 
Thiết bị này cũng có thể được sử dụng để xử lý nước thải của các nhà máy, xí 
nghiệp để tái sử dụng nước cho các quy trình sản xuất.

CHẤT CẢI THIỆN NƯỚC UỐNG
Số bằng sáng chế 1-0004051; cấp ngày: 28/01/2004 tại Việt Nam; tác giả: Ager-
Wick Einar, Ager-Wick Glenn, Sorgaard Birger; chủ bằng: Health By Nature AS; 
địa chỉ: Ubergsmoen, N-4985 Vegarshei, Norway.

Chất cải thiện nước uống theo sáng chế này là hỗn hợp gồm san hô, cát vỏ sò và 
ascorbat có thể cải thiện chất lượng và mùi vị của nước uống. Chất này có thành 
phần gồm: 5 - 90% san hô; 5 - 90% cát vỏ sò; 0,1 - 8% muối của axit ascorbic. Các 
hợp phần này được lựa chọn sao cho khi cho thêm 0,5g chất này vào 1 lít nước, 
thì thu được nước có chất lượng và mùi vị được cải thiện, có độ pH nằm trong 
khoảng từ 7 đến 8,5.



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ



Các Hỏi - Đáp công nghệ, xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Cung cấp Thông tin - Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM 
79 Trương Định,  Quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 

ÐT: 08. 38243.826 - 38297.040 (số nội bộ  202, 203, 102)  
Fax: 08. 38291.957 ; Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn

HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ



Thuật
TÀNG 
HìNH

Mắt nhìn vật thể một cách bình thường do phản xạ của ánh sáng







Thế giới kỳ thú 
của





70% uranium trong tầng đất ngậm nước được biến đổi 
thành uraninite không tan nhờ vi khuẩn Geobacter
70% uranium trong tầng đất ngậm nước được biến đổi 
thành uraninite không tan nhờ vi khuẩn Geobacter
70% uranium trong tầng đất ngậm nước được biến đổi 
thành uraninite không tan nhờ vi khuẩn Geobacter

Vi khuẩn E.coli 
phát sáng 
(chuyển sang 
màu vàng) khi 
gặp chất acetate 
do đồng loại 
tiết ra



Mua hàng an toàn





Xử Lý KHí THảI 
phù hợp với qui mô sản xuất vừa và nhỏ







Tủ nhựa TABI - Sản phẩm 
của Cty Cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân







ĐỘC ĐÁO
ô Nhật Bản





Mơ về hệ thống
TÀU ĐIỆN NGẦMTÀU ĐIỆN NGẦM



Ga tàu điện Komsomolskaya ở Moscow. Ga tàu 
trở thành một trong những địa điểm nổi bật tại 
thủ đô Nga, một phần bởi nó nằm ở trung tâm 
giao thông công cộng nhộn nhịp nhất thủ đô - 
quảng trường Komsomolskaya.

Nghệ thuật kiến trúc mang đậm nét lịch sử  
Xô Viết



Giống những cửa hàng lộng lẫy trên đường 
phố Nhật, nhà ga này được trang trí nhiều 
màu sắc hấp dẫn và vui mắt


