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Gian nan sản xuất 

Phân bố diện tích trồng dâu nuôi tằm ở Việt Nam, 2007

Vùng Diện tích trồng dâu (ha) Sản lượng kén tằm (tấn)

Đồng bằng sông Hồng 4.200 4.034

Đông Bắc 800 720

Tây Bắc 400 135

Bắc Trung bộ 2.500 1.060

Nam Trung bộ 1.000 740

Cao nguyên Nam Trung bộ 6.400 4.008

Đông Nam bộ 600 358

Tổng cộng 15.900 11.055

Nguồn: Thanh Nguyên, Alfons Eiligmann/Value chain study for  
sericulture in Phu Tho, Hoa Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Viet Nam, 2010

Việt Nam xuất nhập khẩu tơ và các sản phẩm tơ tằm, 2004-2008
Đvt: triệu USD

2004 2005 2006 2007 2008 Tổng cộng

Xuất khẩu 34,202 40,608 41,637 36,201 40,007 192,655

Nhập khẩu 35,653 53,338 76,468 58,135 35,671 259,265

Nguồn: UN. Statistics division, mã tài liệu: HS2002, mã sản phẩm: 50





Giá tơ tằm ở Việt Nam
Đvt: ngàn đồng

Đơn  
vị 

tính

Giá 
tháng 
7/2008

Giá 
tháng 
7/2009

Giá 
tháng 
7/2010

Giá 
tháng 

12/2010

Giá 
tháng 

01/2011

Trứng tằm Hộp 50

Kén tằm Kg 60

Tơ mộc Kg 340 >1.000

Nhộng kg 45

Tơ 20D-22D, chất 
lượng cấp 1-2A

Kg 460 455 700 950

Thăng trầm của Công ty Tơ tằm Á Châu
Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng, Việt Nam

Đvt: triệu đồng

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Doanh thu thuần 84.595,97 97.722,767 73.419,922 

Lợi nhuận gộp từ HĐKD 6.926,116 10.565,979 7.285,538 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 3.348,256 5.731,056 3,388 

Lợi nhuận trước thuế 3.760,367 6.983,745 433,128 

Lợi nhuận sau thuế 3.194,19 5.500,846 207,118

Nguồn: http://www.vinacorp.vn/stock/otc-asc/ctcp-to-tam-a-chau

Giá trị gia tăng qua các công đoạn sản xuất tơ tằm truyền thống, Việt Nam
Đvt: (%)

Nuôi tằm lấy kén Kéo sợi Xe sợi Dệt Bán lẻ

15,35 5,54 1,33 32,44 49,29

Tính toán dựa theo nguồn: Thanh Nguyên, Alfons Eiligmann/ Value chain study  
for sericulture in Phu Tho, Hoa Binh, Thanh Hoa, nghe An, Viet Nam, 2010.



Nương dâu xanh ngát một màu...



Sản lượng tơ mộc (rawsilk) trên thế giới (2005-2009)
Đvt: tấn

Quốc gia 2005 2006 2007 2008 2009

(Ước tính) Tỉ lệ (%)

Trung Quốc 87.800 93.100 78.000 70.980 84.000 81,07

Ấn Độ 15.445 16.525 16.245 15.610 16.315 15,75

Brazil 1.285 1.387 1.220 1.177 811 0,78

Uzbekistan 950 950 950 865 750 0,72

Thái lan 1.420 1.080 760 1.100 665 0,64

Việt Nam 750 750 750 670 550 0,53

Hàn Quốc 150 150 150 135 135 0,13

Nhật 150 150 105 95 90 0,09

Các nước khác 1.500 1.000 500 350 304 0,29

Thế giới 109.405 115.092 98.680 90.992 103.620 100.00

Nguồn: http://indiansilk.kar.nic.in/rti/CO/WorldRawSilkProduction.pdf.

Xuất nhập khẩu tơ và các sản phẩm từ tơ tằm trên thế giới, 2006-2009
Đvt: triệu USD

2006 2007 2008 2009 Tổng cộng

Xuất khẩu 3.347 3.254 3.484 2.692 12.777

Nhập khẩu 2.930 2.933 3.007 2.034 10.904

Nguồn: UN. Statistics division, mã tài liệu: HS1996

Các nước đứng đầu trong xuất nhập khẩu tơ  
và các sản phẩm từ tơ tằm trên thế giới, 2006-2009

Đvt: triệu USD

Trung Quốc Ý Ấn Độ Mỹ Hồng Kông Nhật

Xuất khẩu 5.542 1.845 1.361 167 706 441

Nhập khẩu 463 1.460 1.510 1.004 980 666

Nguồn: UN. Statistics division, mã tài liệu: HS1996

Sợi tơ trên thế giới





CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH







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

Bộ cá Số loài cá Tỉ lệ trong tổng số loài (%)

Cá vược (Perciformes) 43 58

Cá bơn (Pleuronectiformes) 7 9

Cá trích (Clupeiformes) 6 8

Cá nheo (Siluriformes) 6 8

Cá chình (Anguilliformes) 5 7

Cá nóc (Tetraodontiformes) 2 3

Cá nhái (Beloniformes) 2 3

… … …

Cá chìa vôi











Pin hạt nhân









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.
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Phỏng sinh học –



Một số thành tựu nổi bật  
đánh dấu quá trình phát triển của ngành phỏng sinh học

1945 Willen J. Koff phát triển máy lọc máu mô phỏng chức năng của thận đầu tiên.

1950 Alan Turing tạo ra phép thử Turing, bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính, 
đo lường khả năng giao tiếp của máy tính như một con người. 

1958 Cùng năm với việc Jack Steele sáng tạo ra thuật ngữ “phỏng sinh học”, tại bệnh 
viện Đại học Karolinska ở Thụy Điển, lần đầu tiên, chiếc máy trợ tim nhân tạo 
được cấy ghép vào một bệnh nhân. Tuy nhiên thử nghiệm mới mẻ này không 
hoàn toàn thành công, bộ phận được cấy ghép chỉ hoạt động được trong 3 giờ.

1960 Cuộc hội thảo đầu tiên về phỏng sinh học diễn ra

1961 Một bàn tay cơ khí điều khiển bằng máy tính được phát triển tại MIT

1978 Các ốc tai điện tử đa kênh được cấy ghép, mô phỏng theo chức năng của ốc tai, 
cho phép người nhận nghe được.

1999 AIBO, vật nuôi nhân tạo thông minh đầu tiên được hãng Sony giới thiệu. Các 
vật nuôi này có thể đi lại, nhìn, hiểu, và đáp ứng những yêu cầu bằng lời nói 
của chủ.

2000 Võng mạc nhân tạo silicon được cấy vào mắt con người. Võng mạc nhân tạo 
này được làm từ các vi mạch silicon có chứa hàng ngàn tế bào chuyển đổi ánh 
sáng cực nhỏ.

2001 Amputee Jesse Sullivan nhận được một cánh tay robot chế tạo bởi Viện Phục hồi 
chức năng Chicago. Cánh tay có mảnh ghép cơ bắp thần kinh cho phép ông sử 
dụng ý nghĩ để di chuyển chi nhân tạo.

Tiếp bước thiên nhiên, con người sáng tạo…
Có thể xem ứng dụng của phỏng sinh học trong các lĩnh vực của cuộc sống 
ngày nay như những sao chép thần kỳ từ thiên nhiên.

“Mắt mèo” - an toàn giao thông: năm 1934, Percy Shaw lái xe trên một con 
đường tối om không ánh đèn, nếu không nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt một 
chú mèo hoang đứng bên đường, ông đã không biết đó là khúc quanh và có 
thể bị lạc tay lái. Mèo có đôi mắt to, 
khi trời tối, con ngươi mở rộng, sau 
võng mạc lại có lớp phản chiếu, nên 
ban đêm mắt mèo phản xạ ánh sáng 
rất mạnh. Đó là lý do vì sao trong 
bóng đêm, Percy vẫn nhìn thấy đôi 
mắt mèo – hai đốm sáng màu xanh lá 
cây “trôi” trong không khí. Từ đó, ông 
đã sáng chế ra loại đèn “mắt mèo”, 
mô phỏng theo cấu tạo đôi mắt loài 
vật này, gồm hai gương phản xạ 
nhỏ đặt trong một núm cao su, để 
ở những đoạn đường cong, không 
có đèn đường, nhằm báo hiệu khúc 
quanh. Hiện nay, “mắt mèo” được 
dùng khá phổ biến cho các mục đích 
giao thông.
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