


Các khu công nghệ cao tại Việt Nam,
cái gì là khó nhất?



Các khu công nghệ cao tại Việt Nam,



Ông Trịnh Minh Tâm – PGĐ Sở KH&CN 
Tp.HCM phát biểu tại buổi họp báo
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Hội thảo về quản lý năng lượng

Ngày 14/3/2012, Trung tâm Tiết 
kiệm Năng lượng Tp.HCM (ECC-

HCMC) phối hợp cùng Công ty TNHH 
Công nghệ Điện Giai tổ chức hội thảo 
quản lý năng lượng (QLNL) nhằm giúp 
các doanh nghiệp trọng điểm trên 
địa bàn Tp.HCM triển khai hệ thống 
QLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001. ISO 
50001 quy định các yêu cầu đối với 
hệ thống QLNL, giúp các tổ chức/
doanh nghiệp có những cải tiến liên 
tục trong việc quản lý sử dụng năng 
lượng hiệu quả. Tiêu chuẩn này có 
thể áp dụng cho mọi tổ chức có nhu 
cầu, không phân biệt quy mô, hoạt 
động hay yếu tố địa lý. 

Các chuyên gia giới thiệu với hội 
thảo hệ thống QLNL theo tiêu 
chuẩn ISO 50001 cũng như kinh 
nghiệm triển khai hệ thống này; 
trình bày các vấn đề về giải pháp 
và công nghệ QLNL, thủ tục cấp 
chứng nhận hệ thống và lợi ích 
của chứng nhận.

Tiêu chuẩn quốc tế về QLNL ISO 
50001 có hiệu lực từ tháng 6/2011. 
Đây là điều kiện thuận lợi để ECC-
HCMC đẩy mạnh tư vấn cho các 
doanh nghiệp triển khai ứng dụng hệ thống QLNL, đồng thời hỗ trợ doanh 
nghiệp tiến tới được cấp chứng nhận ISO 50001.�
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Một trong những sản phẩm nghiên cứu 
được trưng bày tại hội nghị: hệ thống lọc 
nước cơ động phục vụ huấn luyện chiến 

đấu và cứu hộ lũ lụt.
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Quảng cáo:Quảng cáo:
liên tục phát triển



Chi cho quảng cáo theo khu vực, 2010

Khu vực Chi phí quảng cáo 
(Tỉ USD)

Tăng trưởng so với 
năm trước (%)

Chiếm tỉ lệ  
toàn cầu (%)

Mỹ 152 2,2 33,7

Châu Âu 131 4,6 29,2

Châu Á - Thái Bình Dương 106 6,3 23,6

Mỹ La tinh 29 14,0 6,5

Châu Phi, Trung Đông  
và phần còn lại của thế giới

23 6,8 5  

Canada 9 7,5 2

Toàn cầu 450 4,9? 100

Nguồn: Zenith Optimedia’s Advertising Expenditure Forecasts

liên tục phát triển









Chi phí của 5 lĩnh vực dẫn đầu về quảng cáo, 2009 
(Tính từ khảo sát 100 đơn vị dẫn đầu về quảng cáo toàn cầu)

Lĩnh vực Chi phí (Tỉ USD) % từ các đơn vị Mỹ

Chăm sóc cá nhân 24,4 22,4

Xe hơi 20,3 35,6

Thực phẩm 15,9 33,4

Thuốc 10,2 68,6

Giải trí và truyền thông 8,5 63,6

Lĩnh vực khác 27,8 39,7

Tổng chi cho quảng cáo của 100 đơn vị dẫn đầu 107,2 38,7

 Nguồn: Bradley Johnson/ Top 100 Global Advertisers See World of Opportunity

10 đơn vị dẫn đầu về chi phí cho quảng cáo

Công ty T1 - T9/2010 
Triệu USD

T1 - T9/2009 
Triệu USD 

%  
thay đổi 

Procter & Gamble Co 2.252,7 1.897,1 18,7% 

AT&T Inc 1.510,7 1.305,4 15,7% 

General Motors Corp 1.480,5 1.227,4 20,6% 

Verizon Communications Inc 1.406,8 1.618,9 -13,1% 

News Corp 984,8 911,5 8,0% 

Johnson & Johnson 950,4 1.024,9 -7,3% 

Pfizer Inc 895,7 893.5 0,2% 

Time Warner Inc 863,3 872,3 -1,0% 

General Electric Co 793,2 752,6 5,4% 

Walt Disney Co 776,9 746,9 4,0% 

Tổng cộng 11.914,7 11.250,6 5,9%

Nguồn: Kantar Media

(Sưu tầm)



Độc đáo nấu ăn bằng điện quangĐộc đáo nấu ăn bằng điện quang



Độc đáo nấu ăn bằng điện quang

Loại bếp Hiệu 
suất

Năng lượng tiêu 
thụ để đun  
1 lít nước

Bếp gas 50% 390W/h

Bếp điện 55% 320W/h

Bếp halogen 60% 290W/h

(Theo nicecook.in)





SINH HỌCXĂNGXĂNG





So sánh một số chỉ tiêu giữa ethanol và xăng

Đặc tính Ethanol Xăng

Công thức hóa học C2H5OH C8H15 (Quy ước)

Trọng lượng phân tử (kg/kmol) 46 111

Chỉ số octan (RON) 109 97

Chỉ số octan (MON) 92 86

Chỉ số xetan 11 8

Áp lực bay hơi Reid là số đo độ bay hơi của 
nhiên liệu (kPa) ở 150C

16,5 75

Khối lượng riêng (kg/l) ở 150C 0,80 0,75

Giá trị calo thấp hơn (MJ/kg) ở 150C 26,4 41,3

Giá trị calo thấp hơn (MJ/l) ở 150C 21,2 31

Tỉ lệ không khí/nhiên liệu (kg không khí/
kg nhiên liệu)

9,0 14,7

Nhiệt độ sôi (0C) 78 30 - 190

Sản lượng ethanol trên thế giới
Đvt: triệu lít

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.627 1.882 2.814 3.683 4.615 5.467

‘’ 49 72 108 165 170

35.625 45.467 60.393 66.368 77.800 79.005

1.940 2.142 2.743 2.888 3.183 4.077

39.192 49.540 66.022 73.047 85.763 88.719

Nguồn: F.O. Licht



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



KH&CN tại TP. HCM





DANh Mục các sáNg chế khác về EThANol Được ĐăNg ký ở việT NAM

TêN sáNg chế TêN sáNg chế 

1. Quy trình sản xuất ethanol. 8.  Quy trình sản xuất nhiên liệu động cơ trên cơ sở xăng và 
ethanol và nhiên liệu động cơ được sản xuất theo quy 
trình này. 

2. Phương pháp sản xuất và thu hồi rượu C3-C6, rượu C3-
C6 thu được, phương pháp vận hành nhà máy sản xuất 
ethanol và phương pháp chiết rượu C3-C6.

9.  Phương pháp xử lý sơ bộ nguyên liệu thực vật để sản xuất 
ethanol sinh học và đường từ nguyên liệu chứa đường và 
lignoxenluloza và thiết bị để thực hiện phương pháp này.

3. Phương pháp sản xuất ethanol sinh học từ phế liệu gỗ 
cứng. 

10. Quy trình sản xuất trực tiếp và chọn lọc ethanol từ axit 
axetic sử dụng xúc tác platin/thiếc.

4. Quy trình sản xuất ethanol từ axit axetic sử dụng xúc tác 
coban.

11. Quy trình xử lý sinh khối và quy trình sản xuất ethanol 
sinh học.

5. Quy trình xử lý sơ bộ nguyên liệu lignoxenluloza để sản 
xuất ethanol sinh học và quy trình sản xuất ethanol này. 

12. Phương pháp kiểm soát quá trình tạo ethanol và sản xuất 
axít lactic, thể biến nạp dùng cho phương pháp này.

6. Phương pháp chiết lá và rễ cây dâu tằm bằng ethanol. 13. Phương pháp sản xuất đường và phương pháp sản xuất 
ethanol. 

7. Nhiên liệu động cơ trên cơ sở dầu hỏa và ethanol.
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5. Quy trình xử lý sơ bộ nguyên liệu lignoxenluloza để sản 
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Yêu cầu khó thực hiện
Cô gái vào hiệu ảnh nói: “Anh chụp cho tôi một tấm ảnh chân dung 

vừa đẹp, vừa chân thật”.
Người chụp ảnh lưỡng lự nhìn cô gái, rồi nói:
- Ở trường hợp của cô, chỉ nên chọn một trong hai điều đó thôi.
- !!!!!

Cứ tưởng được mời
Chồng về nhà say mèm, vợ tức quá đấm túi bụi.
Cứ mỗi cú đấm vợ lại hét câu: 
- Có uống nữa không hả? Có uống nữa không hả?
- Có, có! Rót đi! Rót đi!

(Sưu tầm)



CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH





Công nghệ bóc vỏ kiểu trục xoay

luộc trứng làm nguội Bóc vỏ



hỎi – ĐáP cÔNg NghệhỎi – ĐáP cÔNg Nghệ



Thành phần dinh dưỡng trong kim chi

Chất dinh dưỡng Trong 100g Chất dinh dưỡng Trong 100g

Năng lượng (Kal) 32 Nước (g) 88,4

Đạm thô (g) 2,0 Béo thô (g) 0,6

Đường (g) 1,3 Xơ thô (g) 1,2

Tro (g) 0,5 Canxi (mg) 45

Photpho (mg) 28 Vitamin A (lU) 492

Vitamin B1 (mg) 0,03 Vitamin B2 (mg) 0,06

vitamin B3 (mg) 2,1 Vitamin C (mg) 21



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

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CHỦ NHIỆM – CƠ QUAN CHỦ TRÌ

1. Nghiên cứu thành phần hóa học của loài Bình Vôi ở vùng 
núi An Giang.

CN. Mã Chí Thành – Trung tâm Phát triển 
Khoa học và Công nghệ Trẻ Tp.HCM 

2. Nghiên cứu và chế tạo bàn phím cảm ứng ứng dụng trong 
sản phẩm thuộc lĩnh vực dân dụng – công nghiệp.

ThS. Nguyễn Gia Minh Thảo – Trung tâm Phát 
triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Tp.HCM 

3. Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ 
beta-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích dược 
chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản.

PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn, PGS.TS. Đặng Văn 
Tịnh – Trung tâm Khoa học và Công nghệ Dược 
Sài Gòn

4. Nghiên cứu sản xuất pilot sinh khối Spirulina giàu Selen 
hữu cơ để làm thuốc.

ThS. DS. Lê Văn Lăng – Đại học Y dược 
Tp.HCM

5. Đánh giá năng lực cung ứng vốn của các ngân hàng 
thương mại cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn Tp.HCM đến năm 2020.

PGS.TS. Ngô Hướng – Trường Đại học Ngân 
hàng



Thành phố khoa học công nghệ 
đầu Tàu Tại Tp.hcM

Thành phố khoa học công nghệ 
đầu Tàu Tại Tp.hcM





Những ưu đãi khi đầu tư vào shTP 
1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

0% 04 năm đầu 
(kể từ khi có thu nhập chịu thuế)

5% 09 năm tiếp theo 
(sau thời gian miễn thuế)

10% 02 năm tiếp theo 
(sau thời gian giảm thuế)

25% Thời gian còn lại của dự án

2. Thuế xuất khẩu: miễn thuế xuất khẩu.

3. Thuế nhập khẩu: miễn thuế nhập khẩu cho:
•  Trang thiết bị, máy móc, linh kiện nhập khẩu tạo tài sản 

cố định và cho hoạt động nghiên cứu & phát triển.

các hoạT động Tại ShTpcác hoạT động Tại ShTp

Phó Trưởng ban Quản lý 
SHTP - Bà Lê Bích Loan 
trao giấy chứng nhận 
đầu tư cho Ông Jarrod 
Owen Trammell Đại 
diện của Công ty TNHH 
MTV Micro Precision 
Calibration Việt Nam.





STINfo  .32.  Số 4 - 2012

Sản xuất điệnSản xuất điện



STINfo  .33.  Số 4 - 2012



STINfo  .34.  Số 4 - 2012

VI KHUẨN LAM CÓ ĐỘC VÀ NGUY CƠ NHIỄM ĐỘC
TỪ CÁC HỒ CẤP NƯỚC Ở VIỆT NAM



STINfo  .35.  Số 4 - 2012



Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001):Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001):
giải pháp tiết kiệm năng lượng toàn diện





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

� hoạT động khoa học và công nghệ cơ Sở� hoạT động khoa học và công nghệ cơ Sở

� khoa học - công nghệ và LuậT định� khoa học - công nghệ và LuậT định



khoa học và công nghệ cơ sở

� Quản Lý nhà nước về kh&cn� Quản Lý nhà nước về kh&cn





� khoa học - công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp� khoa học - công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp



... nơi mọi sự bắt đầuTokelau



... nơi mọi sự bắt đầu




