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Với quy mô khoảng 400 gian 
hàng, Chợ công nghệ, Thiết bị 

và Thương mại Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam – Đồng Nai 2010 
(Techmart Dong Nai 2010) do Sở 
KH&CN tỉnh Đồng Nai và Sở KH&CN 
TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 
13-18/10 tại thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai. Đây là chợ công nghệ, 
thiết bị và thương mại đa ngành 
nhằm tạo môi trường thuận lợi để 
các đơn vị, cá nhân giới thiệu chào 
bán và tìm mua công nghệ, thiết bị, 
sản phẩm trong mọi lĩnh vực; phát 
triển thị trường và tôn vinh năng lực 
KH&CN; liên kết, tăng cường hợp tác 
KH&CN với sản xuất kinh doanh giữa 
các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam…

Song song với các hoạt động giao 

động giao lưu, đối thoại giữa các 
nhà quản lý, nhà khoa học và doanh 
nghiệp xoay quanh chủ đề KH&CN 
hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
trong vùng; đẩy mạnh sự liên kết 
giữa các địa phương với các tổ chức 
KH&CN và các doanh nghiệp trong 
nước với nước ngoài.

Để tham gia hội chợ, các cá nhân, 
đơn vị có thể liên hệ trực tiếp với Văn 
phòng đại diện Ban tổ chức tại TP. 
HCM: Trung tâm Thông tin KH&CN 
TP.HCM, 79 Trương Định, P. Bến 
Thành, Quận 1. Điện thoại: 08.3825 
0602. Email: techmart@cesti.gov.vn. 
Website: www.techmart.cesti.gov.vn. dịch mua – bán công nghệ, thiết bị 

và sản phẩm KHCN, trong thời gian 
diễn ra hội chợ sẽ có những hoạt 

Máy đóng gói bột hạt đang được trưng 
bày tại Chợ công nghệ và thiết bị thường 
xuyên TP.HCM (Techmart Daily) sẽ được 

mang đến Techmart Dong Nai 2010
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trên thế giới



Các nước dẫn đầu  
về sản lượng chuối (năm 2007)

Đvt: triệu tấn

Quốc gia Số lượng Chiếm %  
sản lượng thế giới

Ấn Độ 21,77 30

Trung Quốc 8,04 11,1

Philippines 7,48 10,3

Brazil 7,10 9,8

Ecuador 6,00 9,3

Indonesia 5,46 7,5

Tanzania 3,50 4,8

Costa Rica 2,08 2,9

Thái Lan 2,00 2,8

Mexico 1,96 2,7

Burundi 1,60 2,2

Guatemala 1,57 2,2

Việt Nam 1,36 1,9

..... ...... ......

Thế giới 72,5 100

Philippines, các nước Mỹ Latinh và Tây Phi có nền công nghiệp 
chuối tiên tiến. Mặc dù chiếm đến 30% sản lượng thế giới 
nhưng Ấn Độ không là nước xuất khẩu nhiều chuối.

Nguồn: Food and Agriculture Organization of the United Nations



5 công ty xuất khẩu chuối 
đứng đầu thế giới, 2007

Tên công ty Chiếm % thị phần 
thế giới

Chiquita 26

Dole 25

Fresh Del Monte 16

Noboa 12

Fyffes  8

Nguồn: UNCTAD

Chỉ 5 công ty nhưng chiếm đến 87% thị 
phần xuất khẩu thế giới.



Tiêu thụ chuối bình quân trên đầu người, 2005

Quốc gia Kg/người/năm Quốc gia Kg/người/năm

Việt Nam 15,8 Canada 13,9

Argentina 12,1 Chile 12

Mỹ 11,4 Các nước EU 9,3

Nhật 8,3 Nhật 8,3

Trung Quốc 5,4 Hàn Quốc 5,2

Phần Lan 4

Người Việt Nam biết tận hưởng nguồn trái cây bổ dưỡng và khá rẻ, đó là chuối.



Chất dinh dưỡng có trong 100g chuối

Chỉ tiêu Định lượng Chỉ tiêu Định lượng

Năng lượng 89 Kcal Pantothenic acid (B5) 0,334 mg

Carbohydrates 22,54 g Vitamin B6 0,367 mg

Đường 12,23 g Folate (Vit. B9) 20 μg

Chất xơ 2,6 g Vitamin C 8,7 mg

Chất béo 0,33 g Calcium 5 mg

Protein 1,09 g Iron 0,26 mg

Vitamin A equiv. 3 μg Magnesium 27 mg

Thiamine (Vit. B1) 0,031 mg Phosphorus 22 mg

Riboflavin (Vit. B2) 0,073 mg Potassium 358 mg

Niacin (Vit. B3) 0,665 mg Zinc 0,15 mg

Nguồn: USDA

ở Việt Nam







So sánh lợi nhuận thu được giữa trồng chuối,  
hạt tiêu và hạt điều ở Việt nam

Hạt điều Hạt tiêu

Chuối già Chuối cau, sứ Chuối bom

Sản lượng  
(kg/ha) 16.670 12.000 15.000 1.660 3.000

Thu nhập 
(1.000 đồng/ha) 36.674 18.000 17.250 19.517 215.500

Lợi nhuận 
(1.000 đồng/ha) 12.840 11.000 10.250 12.467 95.443

Nguồn: CAP











CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH





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



KH&CN tại TP. HCM













Mời tham gia lớp tập huấnMời tham gia lớp tập huấnMời tham gia lớp tập huấnMời tham gia lớp tập huấnMời tham gia lớp tập huấn



từ rác vũ trụtừ rác vũ trụ



từ rác vũ trụ



Khí cười – 
kẻ thù của tầng ôzônkẻ thù của tầng ôzôn









pHương Tiện Vận Tải 
Đường bộ

Giải pháp quản lýGiải pháp quản lý



pHương Tiện Vận Tải 
Đường bộ



Sử dụngSử dụng Nam dược
như thực phẩm chức năngnhư thực phẩm chức năng





Về vùng đất thiêng liêng: Về vùng đất thiêng liêng: 



Vườn hoa Rond Point Puginier nhìn từ phía Đông Nam, sau là Vườn hoa Ba Đình rồi trở 
thành Quảng trường Ba Đình lịch sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh



Tỉnh táo trong rừng tên gọi
Sữa Tươi

Tỉnh táo trong rừng tên gọi



DOLSOFT CO., Ltd.



Muôn màu 
DanH THiếp





Để lại danh thiếp

Sử dụng danh thiếp hiệu quả
Tàu đang chạy, một anh chàng đại hà tiện mở cửa 

sổ, chẳng may gió thổi bay cái mũ của anh ta ra ngoài. 
Anh ta lập tức thò vào túi móc một tấm danh thiếp 
ném theo.

– Hành khách: anh ném danh thiếp ra ngoài chi 
vậy?

– Anh chàng:  để có ai nhặt được mũ còn biết địa 
chỉ báo cho tôi biết !


