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Khoa học và công nghệ Việt Nam
từ tầm nhìn chiến lược

Thời Sự & Suy Nghĩ 



Khoa học và công nghệ Việt Nam
The Burning Questions

Cần cẩu cơ khí  
Quang Trung Ninh Bình



Thời Sự & Suy Nghĩ 



The Burning Questions
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The Burning Questions



Kết quả nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh 
đang được thực tiễn đón nhận



Kết quả nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh 



Khoa học và công nghệ 
   về với cơ sở

Khoa học và công nghệ 
   về với cơ sở

Các đề tài đã và đang triển khai tại các quận/huyện, 2011

Quận 
huyện

Đề tài triển khai Đơn vị  
triển khai

Đơn vị  
ứng dụng

Quận 3 Xây dựng hệ thống hỗ trợ đào 
tạo trực tuyến.

Đại học Công nghệ 
Thông tin 

Trường dạy nghề 
nhân Đạo Quận 3 

Quận 5 Ứng dụng hệ thống thông tin 
địa lý trong quản lý cấp phép và 
thanh tra xây dựng.

Trung tâm GiS Phòng Quản lý  
Đô thị

Hỗ  trợ hạ công suất hệ thống 
đèn chiếu sáng dân lập trên địa 
bàn phường 1.

Trung tâm Tiết 
kiệm năng lượng

Phường 2

Quận 6 Hỗ  trợ hạ công suất hệ thống 
đèn chiếu sáng dân lập trên địa 
bàn phường 8.

Trung tâm Tiết 
kiệm năng lượng

Phường 8

Quận 7 Ứng dụng hệ thống thông tin địa 
lý trong quản lý chất thải rắn. 

Trung tâm GiS Phòng Tài nguyên 
- Môi trường

Quận 8 Ứng dụng CnTT trong quản lý 
cấp phép doanh nghiệp.

Trung tâm GiS Phòng Kinh tế

Quận 9 Ứng dụng CnTT trong quản lý 
doanh nghiệp và xử lý vi phạm.

Cty nhật Quang Phòng Kinh tế

Quận 10 Kiểm toán năng lượng tòa nhà 
UBnD quận 10.

Trung tâm Tiết 
kiệm năng lượng

Văn phòng 
UBnD

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 
lý trong quản lý chất thải rắn. 

Trung tâm GiS Phòng Tài nguyên 
- Môi trường

Quận 11 Ứng dụng hệ thống thông tin địa 
lý trong quản lý thu gom rác.

Trung tâm GiS Phòng Tài nguyên 
- Môi trường

Ứng dụng CnTT trong quản lý 
doanh nghiệp.

Cty nhật Quang Phòng Kinh tế

Quận  
Gò Vấp

Ứng dụng CnTT trong quản lý 
cấp phép doanh nghiệp 

Trung tâm GiS Phòng Kinh tế

Huyện  
Củ Chi

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 
“Sữa Củ Chi”

Phòng Sở hữu Trí 
tuệ

Công ty TnHH  
Bò sữa Tp.HCM

Thiết kế hệ thống sấy bánh 
tráng.

Trung tâm neptech HTX Làng nghề 
Bánh tráng  

Phú Hòa Đông



Kết quả hoạt động kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN, 2011

Nội dung kiểm tra Số lượng doanh nghiệp 
được kiểm tra

Kiểm tra tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định 
phương tiện đo tại các cơ sở kinh doanh vàng 

757

Kiểm tra tem kiểm định, dấu kiểm định và giấy chứng 
nhận kiểm định  cột đo xăng dầu tại các cơ sở kinh 
doanh xăng dầu

301

Kiểm tra tem kiểm định, dấu kiểm định và giấy chứng 
nhận kiểm định cân lò xo tại các ban quản lý chợ, cơ 
sở kinh doanh tại các chợ bán lẻ

22

Kiểm tra dấu hợp quy, hồ sơ chứng nhận hợp quy, 
công bố hợp quy đồ chơi trẻ em tại các cơ sở kinh 
doanh đồ chơi trẻ em

41

Kiểm tra dấu hợp quy, hồ sơ chứng nhận hợp quy, 
công bố hợp quy mũ bảo hiểm tại các cơ sở kinh 
doanh mũ bảo hiểm

24

Kiểm tra hàng đóng gói sẵn 8

Tổng cộng 1.153



Toàn cảnh công nghệ quốc tế 
năm 2011

Toản Cảnh Công Nghệ

10 công nghệ nổi bật 
do Technology Review tuyển chọn
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Toàn cảnh công nghệ quốc tế 
năm 2011

World Technology Overview
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Toàn Cảnh Công Nghệ
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Điện toán đám mây cho phép ta 
lưu trữ những khối lượng thông 
tin khổng lồ trên mạng và thực 

hiện các thao tác trên nó một cách 
dễ dàng. Nó có thể giúp ta giải quyết 
những bài toán lớn mà trước đây khó 
có thể giải quyết trên một mạng máy 
tính mang tính cục bộ. Tuy nhiên, điều 
đó dẫn đến một thách thức vô cùng 
lớn về tính bảo mật. Mâu thuẫn ở đây 
là: để dữ liệu lớn trên các hệ thống xa 
lạ rõ ràng rất dễ bị đánh cắp thông tin, 
nhưng nếu mã hóa toàn bộ dữ liệu thì 
sẽ khó có thể tận dụng sức mạnh của 



World Technology Overview

5

tính toán đám mây để thao tác với các 
dữ liệu ở dạng đã mã.

Vấn đề nan giải này đã có tia hy vọng, 
với công trình của Craig Gentry về 
mật mã đồng phôi đầy đủ (Fully 
Homomorphic Encryption). Gentry 
đã chứng minh rằng có thể tính toán 
“đúng” với các dữ liệu đã mã hóa 
(không cần giải mã). Việc giải mã chỉ 
thực hiện khi người có yêu cầu tính 
toán lấy kết quả. Cụ thể hơn là từ hai 
bản mã của hai bản rõ m và m’, ta có 
thể tính được bản mã nhân của mxm’ 
và bản mã cộng của m+m’. Vấn đề có 
vẻ như đơn giản nhưng thật sự rất 

khó khăn: vừa phải đảm bảo an toàn 
cho dữ liệu (không thể biết thông tin 
về bản rõ m, m’) mà lại vẫn thao tác 
đúng trên các dữ liệu đó. Và do mọi 
tính toán đều có thể qui về các phép 
toán cơ bản là cộng và nhân, nên một 
hệ mềm như vậy cho ta làm mọi tính 
toán trên dữ liệu được mã hóa! Điều 
đó có nghĩa ta có thể để tất cả dữ liệu 
được mã hóa trên đám mây và có thể 
tận dụng sức tính toán lớn của điện 
toán đám mây để thực hiện mọi thao 
tác tính toán trên đó. Tuy nhiên, hiện 
tại, ứng dụng thực sự của các phần 
mềm do Gentry sáng chế có hiệu quả 

còn rất thấp. Có thể xem là vấn đề 
được giải quyết về mặt lý thuyết. Một 
hệ phần mềm hiệu quả sẽ là lời giải 
tuyệt vời cho bài toán an toàn thông 
tin trong điện toán đám mây.

Gentry dự tính những ứng dụng này 
có thể sẵn sàng tung ra thị trường 
trong vòng 5-10 năm nữa.

Một số nhà nghiên cứu cũng đang 
triển khai các nghiên cứu theo hướng 
này như: Eleanor Rieffel ở phòng thí 
nghiệm  FX Palo Alto California, Nigel 
Smart ở đại học Bristol U.K.�



Toàn Cảnh Công Nghệ

6

7



World Technology Overview

8



Toàn Cảnh Công Nghệ

9

10



World Technology Overview

10 sản phẩm kỹ thuật công nghệ tiêu biểu  
do Popular Science công bố

Tạp chí Popular Science đã bình chọn và công bố danh sách những sáng chế 
tiêu biểu trong năm 2011 của 10 lĩnh vực khác nhau, được đánh giá cao  

về tính ứng dụng trong cuộc sống
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Toàn Cảnh Công Nghệ

10 sản phẩm đột phá công nghệ 
do Popular Mechanics bình chọn
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World Technology Overview

10 xu hướng công nghệ năm 2012 
do CNN bình chọn

1

6

3

5

9



Toàn Cảnh Công Nghệ

10 sản phẩm công nghệ đỉnh cao  
do tạp chí Time công bố

10 thương vụ công nghệ đình đám nhất  
do Business Insider thống kê
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với các nhãn hàngvới các nhãn hàngRỒNGRỒNGRỒNG

Thống kê số lượng NHHH liên quan đến rồng 

Lĩnh vực Số lượng Lĩnh vực Số lượng

Dịch vụ 234 nhựa 48

Thực phẩm 226 Dược 42

Thức uống 172 Phân bón 32

Máy 139 Thuốc lá 29

Điện 105 Keo các loại 20

Xi măng 63 ..........



với các nhãn hàngvới các nhãn hàng







           BáNh chưNG
ngon mãi nhờ công nghệ chân khôngngon mãi nhờ công nghệ chân không

Thời gian bảo quản của một số loại thực phẩm  
khi sử dụng bao gói chân không

Thực phẩm Chế độ bảo quản Bao gói bình thường Bao gói chân không

Thịt xay Trữ đông 4 tháng 1 năm

Cá tươi Trữ đông 6 tháng 2 năm

Gạo nhiệt độ phòng 6 tháng 1 - 2 năm

Hạt cà phê nhiệt độ phòng 4 tuần 16 tháng 

Dầu ăn nhiệt độ phòng 5 - 6 tháng 1 – 1,5 năm

Nguồn: Nghiên cứu của Tiến sĩ GKYork,  
Khoa Công nghệ thực phẩm - Đại học California, Mỹ



           BáNh chưNG
ngon mãi nhờ công nghệ chân khôngngon mãi nhờ công nghệ chân không

Túi chuyên dụng

Máy bơm chân không





SÁNG CHẾ VỀ THỨC UỐNG



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ

Hình 1. Quy trình công nghệ khai thác nước biển nhiễm dầu



Giới thiệu kết quả nghiên cứu
khoa học và công nghệ



khoa học và công nghệ



Tác giả tự giới thiệu kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu tổng hợp polymer phân hủy sinh học

Vinapol® ứng dụng trong nông nghiệp



Nghiên cứu tổng hợp polymer phân hủy sinh học







CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH



THIẾT BỊ SẤY PHUN SƯƠNGTHIẾT BỊ SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THẮNG LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THẮNG LỢI
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“Ngôn ngữ ký hiệu” -
mang mùa xuân cho người khiếm thính



mang mùa xuân cho người khiếm thính
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Suối Nguồn Tri Thức



Mô hình

cho Việt Nam
ĐIỆN MẶT TRỜIĐIỆN MẶT TRỜI

Các mô hình ĐMT trình diễn  
trong Dự án ĐMT Việt Nam - Tây Ban Nha

Mô hình ĐMT CX-ĐMT Địa điểm lắp đặt

12 Hệ ĐMT gia đình 120Wp/hệ Bố Trạch, Thượng Trạch - Quảng Bình

10 Hệ ĐMT gia đình 60Wp/hệ Ấp suối khô ninh Thuận

Trường học 240Wp/hệ  
330Wp/hệ

Tân Trạch 
Thượng Trạch

Trung tâm hành chính xã 240Wp/hệ 
330Wp/hệ

Tân Trạch, bản Cà Ròng, bản Aky  
Thượng Trạch

05 Trạm Kiểm lâm 500-1000Wp Quảng Bình(03); ninh Thuận (02)

01 Đồn biên phòng 240Wp/hệ Thượng Trạch, Quảng Bình

02 Trang trại 500-1000Wp ninh Thuận

Thuyền đánh cá ĐMT 3640Wp

02 ĐMT nối lưới 3000Wp Quảng nam, Tây ninh







24 giờ/ngày24 giờ/ngày
quản lý tiết kiệm năng lượng hiệu quả quản lý tiết kiệm năng lượng hiệu quả 

Không còn nhân viên trong phòng làm việc 
nhưng đèn vẫn sáng là thực trạng thường 
thấy ở nhiều tòa nhà văn phòng

Sử dụng các thiết bị điện cũ và lạc hậu





Nồi Nồi chưng bánh chưng bánh thời thời @@



@@



“Hình chữ nhật trung tâm”
Washingtoncủa

Đây là bài viết thứ ba 
của tác giả Chi Lan. Loạt 
bài là những quan sát 
cuộc sống hàng ngày, 
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”.

Đây là bài viết thứ ba 
của tác giả Chi Lan. Loạt 
bài là những quan sát 
cuộc sống hàng ngày, 
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”.

BBT STINFO

Kỳ tới bài cuối: Tản mạn  
học tiếng Anh và du lịch ở Mỹ



“Hình chữ nhật trung tâm”



Thú chơi 
lão trà  

- bonsai

Thú chơi 
lão trà  

- bonsai



Gốc trà cổ-bonsai  
trong Vương quốc Tre



Chúc Mừng 
Năm Mới 

VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC
109A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
ĐT: 84-8-3829 9322 - Fax: 84-8-3824 2717

Viện trưởng: Huỳnh Việt Dũng
Lĩnh vực hoạt động:
•  Nghiên cứu ứng dụng các tác nhân vật lý và sinh học trong 

chẩn đoán và điều trị.
•  Tham gia đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học các ngành 

kỹ thuật y tế, kỹ thuật laser và các lĩnh vực liên quan.
•  Tư vấn cho các nhu cầu trong và ngoài nước về vật lý y sinh.
•  Nhập và chuyển giao công nghệ về vật lý y sinh.


