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Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2011

Ngày 18/11/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM phối 
hợp với Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA phía Nam) 

tổ chức Ngày An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam lần 4 năm 2011 
với chủ đề “An toàn thông tin số - nền tảng của nước mạnh về công 
nghệ thông tin”. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức đồng 
thời tại Hà Nội và Tp.HCM. Ngày ATTT 2011 đề cập đến sự phát 
triển hạ tầng công nghệ an ninh bảo mật, các giải pháp ứng dụng 
mới nhất, các vấn đề thời sự cấp bách nhằm nâng cao nhận thức 
và cảnh báo về ATTT.  “Ngày An toàn thông tin” có các báo cáo thiết 
thực như thực trạng ATTT khu vực phía Nam, Secure by Design – 
cách tiếp cận và bảo vệ ATTT chủ động với giải pháp bảo mật của 
IBM; chuyên đề an toàn mạng thông tin doanh nghiệp, ATTT trong 
tài chính ngân hàng, an ninh thương mại điện tử; tọa đàm về hiện 
trạng ATTT khu vực phía Nam.

Nhận định qua việc khảo sát tình trạng ATTT 2011 tại khu vực phía Nam cho thấy, quy mô kết nối mạng không có thay 
đổi so với năm trước; công tác bảo đảm ATTT cho doanh nghiệp có nhiều tiến bộ thông qua việc phân công trách 
nhiệm cho cá nhân trong vấn đề đảm bảo ATTT, xây dựng hệ thống bảo đảm ATTT ISMS theo chuẩn ISO 27001, triển 
khai rộng rãi các phương tiện kỹ thuật cho phép theo dõi, phát hiện tấn công. Còn hơn 2/3 số tổ chức không có hoặc 
không biết về quy trình phản ứng lại các cuộc tấn công máy tính; lãnh đạo chưa hỗ trợ đúng mức về ATTT chiếm 1/3 
số doanh nghiệp.

Song song đó là hoạt động trưng bày triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm CNTT và ATTT của các đơn vị, với sự 
tham gia của các hãng, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật, CNTT như Checkpoint, IBM, Cisco, HP, FPT, 
HPT, Oracle, Sao Bắc Đẩu… Đây là dịp gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước - xã hội - doanh nghiệp trong việc 
tăng cường công tác ATTT, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức bảo mật tiên tiến nhất.�
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Lướt qua
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THẾ GIỚITHẾ GIỚI

Bảng 1. 10 quốc gia dẫn đầu về sản lượng cà phê

Quốc gia 2009/2010 
(1.000 bao 60kg)

2010/2011 
(1.000 bao 60kg)

Tỉ lệ % so với  
sản lượng thế giới

Brazil 39,470 48,095 36,13

Việt Nam 18,200 18,500 13,90

Colombia 8,098 9,200 6,91

Indonesia 11,380 8,500 6,39

Ethiopia 6,931 7,450 5,60

Ấn Độ 4,823 4,733 3,56

Mexico 4,200 4,400 3,31

Guatemala 3,835 4,000 3,01

Honduras 3,575 3,830 2,88

Uganda 2,797 3,100 2,33

Thế giới 123,100 133,100 100

Nguồn: ICO



Bảng 3. Các nước dẫn đầu trị giá xuất khẩu cà phê  
trong 4 năm 2007-2010

Quốc gia Trị giá cà phê xuất khẩu 
2007-1010 (USD)

Tỉ trọng trị giá xuất khẩu 
(%)

Brazil 18.696.343.995 18,96
Đức 10.298.707.356 10,44
Colombia 7.950.671.253 8,06
Việt Nam 5.822.560.342 5,90
Thụy Sỹ 4.145.809.766 4,20
Các nước khác 51.708.127.536 52,43
Tổng cộng 98.622.220.248 100,00

Nguồn: Comtrade.un.org

Bảng 2. 10 quốc gia dẫn đầu về lượng xuất khẩu cà phê
Quốc gia 2009/2010 

(1.000 bao 60kg)
2010/2011 

(1.000 bao 60kg)
Tỉ lệ % so với  

 lượng xuất khẩu thế giới
Brazil 30,339 33,009 33,85
Việt Nam 17,052 15,004 15,39
Colombia 7,894 7,022 7,20
Indonesia 7,907 5,489 5,63
Ấn Độ 3,007 4,395 4,51
Peru 3,074 3,870 3,97
Guatemala 3,493 3,468 3,56
Honduras 3,084 3,437 3,52
Ethiopia 1,851 3,324 3,41
Uganda 3,014 2,657 2,72
Thế giới 96,165 97,511 100,00

Nguồn: ICO



Bảng 4. Tiêu thụ cà phê tính trên đầu người  
ở một số quốc gia, 2009

Đvt: kg/người/năm

Quốc gia 
(nhóm nhập cà phê)

Tiêu 
thụ

Quốc gia 
(nhóm xuất cà phê)

Tiêu 
thụ

Phần Lan 11,92 Brazil 5,64

Na Uy 8,92 Honduras 3,69

Đan Mạch 7,89 Ethiopia 2,24

Thụy Sỹ 7,65 Colombia 1,84

Thụy Điển 7,35 Guatemala 1,42

Bỉ 6,80 Mexico 1,2

Đức 6,50 Cuba 1,15

Áo 6,35 Indonesia 0,87

Canada 5,88 Việt Nam 0,82

Ý 5,82 Philippine 0,70

Nguồn: ICO

Bảng 5. 10 quốc gia đứng đầu về tiêu thụ cà phê
Đvt: triệu bao (60 kg)

Quốc gia Năm 2009 Năm 2010*

Mỹ 21,4 21,8

Brazil 18,2 18,9

Đức 8,9 9,3

Nhật 7,1 7,2

Pháp 5,7 5,9

Ý 5,8 5,8

Nga 3,1 3,7

Canada 3,3 3,6

Tây ban Nha 3,4 3,2

Anh 3,2 3,1

Thế giới 131,2 134,0

*: Ước đoán  Nguồn: ICO



HƯơNG CÀ PHÊ Việt Nam



Việt Nam



Các nước chủ yếu nhập khẩu cà phê Việt Nam, 2010

Quốc gia Số lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(USD)

Đơn giá bình quân 
(USD/tấn)

Quốc gia Số lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(USD)

Đơn giá bình quân 
(USD/tấn)

Hoa Kỳ 153,035 250,132,128 1,634 Malaysia 24,006 35,494,903 1,479

Đức 151,378 233,014,846 1,539 Thụy Sỹ 21,964 32,570,599 1,483

Tây Ban Nha 80,909 118,534,449 1,465 Mehico 18,216 28,051,612 1,540

Ý 76,002 115,033,515 1,514 Pháp 17,689 26,038,269 1,472

Bỉ 58,647 87,739,397 1,496 Ấn Độ 17,557 24,029,849 1,369

Nhật 53,052 85,456,848 1,611 Úc 15,615 22,512,020 1,442

Hàn Quốc 33,551 51,490,770 1,535 Singapore 15,362 23,488,046 1,529

Philippine 29,670 43,041,387 1,451 Nam Phi 13,636 15,773,996 1,157

Anh 28,351 41,766,587 1,473 Indonesia 10,950 15,801,554 1,443

Nga 27,974 40,228,223 1,438 Ba Lan 10,748 15,886,535 1,478

Trung Quốc 26,499 39,361,779 1,485 Thái Lan 9,921 14,830,809 1,495

Hà Lan 24,205 39,543,489 1,634 Ixraen 8,089 12,105,840 1,497

Angeri 24,040 36,945,313 1,537 ….

Nguồn: Tổng cục Hải quan



Tổng sản lượng cà phê hòa tan của Việt Nam
Đvt: Tấn

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2015*

17,652 21,011 22,758 24,568 34,485 86,959

  *: Dự báo
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thị phần cà phê hòa tan của các thương hiệu hàng đầu

Thương hiệu Sản phẩm chính Công suất thiết kế 
(Tấn/năm)

Thị phần cà phê  
hòa tan (%)

Cà phê rang xay, cà 
phê hòa tan, ngũ 
cốc dinh dưỡng

1.200 40

Cà phê rang xay, cà 
phê hòa tan, ngũ 
cốc dinh dưỡng

1.000 38

Cà phê rang xay,  
cà phê hòa tan 3.000 10

Nguồn: Viet Capital Securities
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Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM







SÁNG CHẾ VỀ XỬ LÝ RÁC

Ông Ngô Xuân Tiệc 
(trái) - Tổng Giám 
đốc Cty Tâm Sinh 
Nghĩa - giới thiệu 
dây chuyền xử lý 

rác do công ty  
đầu tư



Phân hữu cơ  
từ rác thải



NGHIÊN CứU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠo  
Hệ THốNG THU NHậN dữ LIệU mƯa



Hình 3. Lắp đặt trạm Tân Quy Đông



CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH





STinfo  .26.  December  2011

HỎI – ĐÁP cÔnG nGHỆHỎI – ĐÁP cÔnG nGHỆ



STinfo  .27.  December  2011

HỎI – ĐÁP cÔnG nGHỆ



“Sinh trắc học”“Sinh trắc học”
trả lời câu hỏi: là ai?



là ai?





Cryoprotectant
và giấc mơ trường sinh





Cryoprotectant dùng bảo quản tinh dịch

Gregory Fahy Brian Wowk



Hoạt độngHoạt động khoa học và công nghệ cơ sởkhoa học và công nghệ cơ sở



khoa học và công nghệ cơ sở

Nhãn hiệu chứng nhận 
sản phẩm trà B’lao

Nhãn hiệu chứng nhận 
sản phẩm rau Đà Lạt



Mọi yêu cầu xin liên hệ đơn vị đầu mối: 
Sở Khoa học và công nghệ Tp. Hồ chí Minh 
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở 

Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 
Điện thoại: 3930 7965 - 3930 7463

Đối tượng sở hữu công nghiệp
a. Các đối tượng sở hữu công nghiệp không cần đăng 
ký

– Tên thương mại: quyền sở hữu công nghiệp được xác 
lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

– Bí mật kinh doanh: quyền sở hữu công nghiệp được xác 
lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh 
doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

b. Các đối tượng sở hữu công nghiệp phải đăng ký: sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, 
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. 

Quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng nêu trên 
được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ 
của Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế 
theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (Thỏa ước Madrid, Nghị 
định thư Madrid, Hiệp ước PCT)

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Nghị định 103/2006/
NĐ-CP – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp; 
Nghị định 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 
103/2006/NĐ-CP).
Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ, loại 
văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối 

tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn. Mọi tài liệu 
của đơn phải được làm bằng tiếng Việt và trình bày theo 
chiều dọc trên một mặt khổ giấy A4, nếu loại tài liệu nào 
cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó 
bằng cách điền vào những chỗ thích hợp. Các loại tài 
liệu phải được trình bày rõ ràng, sạch sẽ bằng hình thức 
đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai, không tẩy xóa, 
không sửa chữa.

Chi tiết về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp có 
thể tham khảo tại các website:

 http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn
http://noip.gov.vn/noip

Địa chỉ nộp đơn
– Cục Sở hữu Trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi - Hà Nội.

– Văn phòng Cục Sở hữu Trí tuệ tại Tp.HCM, 27B Nguyễn 
Thông, Quận 3, Tp.HCM

– Các văn phòng, công ty dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp.�



Đào tạo tiết kiệm năng lượng:Đào tạo tiết kiệm năng lượng:
đầu tư ít, hiệu quả lâu dàiđầu tư ít, hiệu quả lâu dài





Hai người bạn nói chuyện với nhau: “Có lẽ mình 
phải viết đơn xin ly dị”.

- Sao vậy? 
- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình 

một câu nào. 
- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời 

như thế.

Người vợ tuyệt vời
Thấy chồng về muộn, vợ bực mình hỏi: “Anh đi 

đâu về?”
- Anh đến nhà cậu Tèo chơi vài ván bài.
Vợ liền gọi điện để kiểm tra.
- Anh Tèo, chồng tôi có đến chỗ anh không?
- Có, bây giờ vẫn đang ngồi đây...

Bạn vàng!



Gia đình Mỹ
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Loạt bài của tác giả Chi 
Lan là sự quan sát cuộc 
sống hàng ngày của 
những người lao động 
bình thường ở nước Mỹ. 
Chắc chắn không thể 
đầy đủ vì nước Mỹ quá 
rộng lớn, nhưng những 
bài này sẽ cho chúng ta 
hiểu thêm về một quốc 
gia mà thông tin thường 
phản ánh cái nhìn ở 
những cực: hoặc “lên 
án” hoặc “ngợi ca”. Tạp 
chí ra hàng tháng nên 
mong bạn đọc quan tâm 
những thông tin này tiếp 
tục ở các số sau.

BBT STINFO

Kỳ tới: Hình chữ nhật  
              trung tâm Washington D.C
Kỳ trước (số 11.2011): Người Việt ở Mỹ.





RadIo oNLINe –
Một thói quen mới trong cuộc sống



Một thói quen mới trong cuộc sống



Một lão giàu có nhưng rất tham lam và keo 
kiệt, lúc nào cũng dặn dò vợ khi nào lão chết thì 
phải chôn toàn bộ tài sản chung với mình. 

... ...
Ngày chôn cất lão, trong khi bà vợ đang khóc thương chồng thì 

bà bạn thân đến bên kề tai hỏi nhỏ:
- Thế chị có chôn tài sản của lão theo không?
Bà vợ vừa lau nước mắt vừa thỏ thẻ trả lời:
- Tài sản của chồng mà, ông ấy đòi chôn chung thì tôi phải làm 

theo, nhưng tôi đã quy ra thành tiền mặt và ký cho cái séc rồi.

Chôn cả gia tài


