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Mới đây, Hiệp hội Phân bón quốc tế 
(IFA) đã công bố báo cáo về thị 
trường phân bón thế giới và dự 

báo triển vọng trung hạn đến năm 2026, 
được cập nhật với những tác động mới nhất 
từ cuộc chiến tranh Nga-Ucraina.  
Tình hình tiêu thụ phân bón toàn cầu 
hiện nay 

Theo ước tính của IFA, tiêu thụ phân 
bón toàn cầu năm tài chính 2021/2022 
giảm 1,6% xuống 200,6 triệu tấn (tính theo 
chất dinh dưỡng), sau khi đã tăng 6% trong 
năm 2020/2021 (đạt 203,8 triệu tấn). 
Những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm 
này là nguồn cung phân bón giảm (cùng 
với những thay đổi trong cơ cấu cây trồng), 
chiến tranh ở Ucraina và một lượng phân 
bón đã được mua trước trong năm 
2020/2021. 

Trong số các loại phân bón, tiêu thụ 
phân kali toàn cầu năm tài chính 

2021/2022 giảm 4% sau khi tăng 11% 
trong năm trước, tiêu thụ phân lân giảm 
2,5% sau khi tăng 5,5% trong năm trước. 
Tiêu thụ phân đạm khá ổn định, chỉ giảm 
0,2% sau khi tăng 4% trong năm trước. 

Khu vực Nam Á (đặc biệt là Ấn Độ), 
châu Âu và Bắc Mỹ là những khu vực dẫn 
đầu về mức giảm tiêu thụ phân bón. Tiêu 
thụ phân bón ở các khu vực Đông Á và Tây 
Á cũng giảm. Tiêu thụ phân bón ở châu Phi 
trong năm tài chính 2021/2022 duy trì ổn 
định nhờ nhu cầu tăng mạnh ở Nigiêria. 
Trong khi đó, tiêu thụ phân bón ở châu Mỹ 
La tinh, khu vực EECA và châu Đại dương 
đã tăng. 
Những yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ 
phân bón thời gian tới 

Nếu giả thiết nguồn cung toàn cầu ổn 
định trong 2 năm tới, chúng ta cần phải xét 
đến những yếu tố sẽ tác động nhiều đến 
nhu cầu tiêu thụ phân bón như sau: 

Sự hỗ trợ của các chính phủ  
Người nông dân ở những khu 

vực như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, 
châu Âu và châu Đại dương 
thường có thể nhận được các 
khoản vay tín dụng để mua phân 
bón. Việc vay vốn như vậy ở 
châu Phi và châu Á thường khó 
khăn hơn, nhưng chính phủ một 
số nước ở các khu vực này hỗ 
trợ tài chính trực tiếp cho người 
nông dân nhỏ lẻ mua phân bón. 
Mức độ hỗ trợ của các chính 
phủ thay đổi khác nhau tùy theo 
quốc gia, loại cây trồng, loại 
phân bón và thời điểm. Trong 
đó, các loại cây trồng phục vụ 
an ninh lương thực thường được 

THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI: 
TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ TRIỂN VỌNG 

TRUNG HẠN 2022-2026
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ưu tiên, phân đạm cũng được ưu tiên hơn 
các loại phân bón khác vì góp phần chủ 
yếu làm tăng năng suất thu hoạch. Nhìn 
chung, sự hỗ trợ của chính phủ có thể có 
tác động lớn đến tiêu thụ phân bón của 
quốc gia tương ứng. 

Giá phân bón tăng trong năm 2021 và 
nửa đầu năm 2022 đã thúc đẩy một số thay 
đổi về chính sách hỗ trợ của các chính phủ. 
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ đã tăng mức 
chi trả tiền hỗ trợ mua phân bón cho những 
người nông dân trồng ngũ cốc. Tại Ấn Độ, 
trợ cấp mua phân DAP đã tăng trong vụ 
mùa thu. Tại Pakistan, tháng 5-2022 chính 
phủ đã quyết định sẽ trợ cấp mua phân bón 
trực tiếp. Tại Nga, phân bón bán lẻ đã bị áp 
mức giá trần từ tháng 7-2021. Tại Trung 
Quốc, chính phủ đã quyết định thực hiện 
kiểm soát xuất khẩu phân bón để hạn chế 
sự gia tăng của giá phân bón trong nước. 
Ở nhiều nước, mức hỗ trợ gia tăng của 

các chính phủ vẫn chưa đủ để bảo vệ người 
nông dân trước các đợt tăng giá phân bón 
trong thời gian qua. Nhưng Ấn Độ là một 
ngoại lệ đáng chú ý, mức trần giá bán lẻ 
urê đã được giữ ổn định trong nhiều năm 
và trong quý II/2022 đã thấp hơn 10 lần giá 
quốc tế. 
Nhập khẩu phân bón     

Do bản chất tập trung của các 
nguồn quặng và sản xuất phân 
kali, nhiều nước trên thế giới 
đang phải phụ thuộc hoàn toàn 
vào nhập khẩu loại phân bón này 
từ một số ít quốc gia khác. 

Nhu cầu nhập khẩu phân lân 
đa dạng hơn và thay đổi khác 
nhau tùy theo khu vực. Các nước 
Bắc Mỹ và Bắc Phi sản xuất phân 
lân gần đủ để đáp ứng nhu cầu 
nội địa, trong khi đó châu Mỹ La 
tinh, Đông Á (không kể Trung 
Quốc) và châu Đại dương phải 
nhập khẩu phân lân nhiều hơn.  

Phân đạm được sản xuất khá 
phổ biến, nhiều nước sản xuất đủ 
để đáp ứng ít nhất một phần nhu 

cầu nội địa, vì vậy chỉ một số ít nước và 
khu vực phải phụ thuộc vào nhập khẩu. 
Trong đó, châu Mỹ La tinh là khu vực phụ 
thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu phân đạm. 
Diện tích gieo trồng toàn cầu  

Theo đánh giá tháng 6/2022, diện tích 
gieo trồng ngô và lúa mì trên thế giới niên 
vụ 2022/2023 được dự báo sẽ giảm do 
những yếu tố như chiến tranh ở Ukraina, 
thời tiết bất lợi và giá vật tư đầu vào tăng 
cao. Trong khi đó, diện tích lúa toàn cầu 
được dự báo sẽ tăng nhẹ, còn diện tích đậu 
nành sẽ tăng đáng kể. Nhưng những dự báo 
này còn phụ thuộc vào tình hình thực tế 
cuối năm, vì phần lớn diện tích đậu nành 
và ngô ở châu Mỹ La tinh sẽ chỉ được gieo 
trồng vào nửa sau năm 2022.   
Dự báo tiêu thụ phân bón toàn cầu 
2022/2023 

IFA đưa ra 3 kịch bản về triển vọng tiêu 
thụ phân bón toàn cầu trong năm tài chính 
2022/2023: Kịch bản lạc quan, kịch bản 
trung bình và kịch bản bi quan. 

Nhìn chung, theo IFA tiêu thụ phân đạm 
toàn cầu năm tài chính 2022/2023 sẽ giảm 
0-5%, tiêu thụ phân lân giảm 0-7%, tiêu 
thụ phân kali giảm 1-13%. Trong kịch bản 
bi quan của IFA, tiêu thụ phân bón vô cơ 
toàn cầu năm tài chính 2022/2023 được dự 
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báo sẽ giảm 7%, đây là mức giảm lớn nhất 
kể từ năm tài chính 2008/2009, khi tiêu thụ 
phân bón toàn cầu giảm 8%. 

Nam Á và Đông Á là những khu vực 
được dự báo sẽ tạo động lực chính cho sự 
suy giảm của tiêu thụ phân bón toàn cầu 
trong năm tài chính tới, nhưng xét theo tỷ 
lệ thì châu Phi là khu vực có mức suy giảm 
lớn nhất, trong đó tiểu vùng Sahara châu 
Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất với mức giảm 
18-23%. 

Do các vấn đề về nguồn cung, tiêu thụ 
phân kali được dự báo sẽ giảm mạnh nhất 
trong số các loại phân bón. 4 khu vực giảm 
tiêu thụ phân kali nhiều nhất trong năm tài 
chính 2022/2023 là Nam Á, châu Phi, châu 
Đại dương và Tây Á. Mức suy giảm có thể 
lên đến 30% và 40% ở Nam Á và châu Phi. 
Trong năm tới, tiêu thụ phân kali ở 4 khu 
vực này được dự báo sẽ chỉ hồi phục một 
phần. 
Triển vọng trung hạn 

Về trung hạn (2024-2026), IFA dự báo 
nhu cầu phân bón toàn cầu sẽ tiếp tục hồi 
phục theo 3 kịch bản như sau: 

- Kịch bản bi quan: Tiêu thụ phân bón 
toàn cầu đạt 194,6 triệu tấn (tính theo chất 
dinh dưỡng) trong năm tài chính 
2026/2027, cao hơn 2 triệu tấn so với năm 
2019/2020, nhưng thấp hơn 9 triệu tấn so 
với năm 2020/2021. 

- Kịch bản trung bình: Tiêu thụ phân 
bón toàn cầu đạt 202,1 triệu tấn, cao hơn 
9,5 triệu tấn so với năm tài chính 
2019/2020, nhưng thấp hơn 1,7 triệu tấn so 
với năm 2020/2021. 

- Kịch bản lạc quan: Tiêu thụ phân bón 
toàn cầu đạt 211,1 triệu tấn, cao hơn 7,4 
triệu tấn so với năm 2020/2021. 

Xu hướng giảm tiêu thụ phân kali dự 
kiến sẽ kéo chậm lại quá trình hồi phục của 
tổng lượng tiêu thụ phân bón trên toàn cầu. 
Theo kịch bản bi quan, tiêu thụ phân kali 
toàn cầu sẽ chỉ đạt 36,6 triệu tấn trong năm 
tài chính 2026/2027, cao hơn không đáng 
kể so với cách đây 10 năm (36,2 triệu tấn 
năm 2016/2017) và thấp hơn nhiều mức kỷ 
lục 41,3 triệu tấn trong năm 2020/2021.  

Theo kịch bản trung bình, tiêu thụ phân 
kali toàn cầu trong năm tài chính 
2026/2027 sẽ đạt 38,3 triệu tấn, cao hơn 
năm 2019/2020 (37,2 triệu tấn), nhưng vẫn 
thấp hơn nhiều mức kỷ lục của năm 
2020/2021. Chỉ trong kịch bản lạc quan, 
vào cuối chu kỳ tiêu thụ phân kali toàn cầu 
mới vượt mức của năm 2020/2021. 

Theo kịch bản bi quan, tiêu thụ phân 
đạm và phân lân năm tài chính 2026/2027 
cũng thấp hơn năm 2020/2021. Tuy nhiên, 
trong các kịch bản trung bình và lạc quan, 
tiêu thụ phân đạm và phân lân toàn cầu sẽ 
tăng trưởng nhanh và đến năm 2026/2027 
sẽ vượt mức kỷ lục của năm 2020/2021. 

Theo kịch bản bi quan, các khu vực 
Đông Á và Nam Á được dự báo sẽ dẫn đầu 
mức suy giảm tiêu thụ toàn cầu thời gian 
2021-2026. Theo kịch bản trung bình và 
lạc quan, châu Mỹ La tinh sẽ thúc đẩy sự 
tăng trưởng tiêu thụ phân bón toàn cầu 
trong chu kỳ 5 năm tới   n 

TN 
Theo IFA, 7/2022
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Trong bối cảnh lạm 
phát trên toàn cầu 
tăng cao do giá năng 

lượng tăng cùng với các vấn 
đề về hậu cần và suy thoái 
kinh tế tại Trung Quốc, 
công nghiệp hóa chất thế 
giới đang đứng trước rủi ro 
tăng trưởng âm trong thời 
gian còn lại của năm 2022. 
Các vấn đề về chuỗi cung 
ứng và hậu cần 

Các vấn đề của chuỗi 
cung ứng đang tiếp tục ảnh 
hưởng đến sản xuất hóa 
chất và polyme toàn cầu sau 
hơn 2 năm từ khi dịch 
COVID-19 bùng phát. 

Hiện tại, tâm điểm chú ý 
là những lo ngại về chuỗi 
cung ứng tại Trung Quốc. 
Theo các nhà quan sát, 
chính sách zero-COVID tại đây sẽ không 
được nới lỏng đáng kể trước tháng 
11/2022, khi diễn ra Đại hội Đảng cộng sản 
Trung Quốc lần thứ 20. 

Khi được hỏi về tác động của chính 
sách zero-COVID, Chủ tịch Phòng Công 
thương EU tại Trung Quốc cho biết, hoạt 
động của cảng Thượng Hải - cảng 
côngtenơ lớn nhất thế giới - đã bị đứt gãy 
trong thời gian dài khi nhiều người lái xe 
tải không thể làm việc vì các biện pháp 
phong tỏa chống dịch COVID-19. Nhiều 
tàu thuyền đã bị tắc nghẽn ở cảng này, 
nhiều chuyến hàng đã bị hủy, hoãn hoặc 
chuyển tuyến đến Ninh Ba và Thâm 
Quyến, nhưng cảng ở những thành phố đó 
không đủ lớn để thay thế cho Thượng Hải.  

Sau khi được mở cửa trở lại vào tháng 
6/2022, cảng Thượng Hải đã phải áp dụng 
những quy định kiểm dịch mới, do đó trở 
nên quá tải và phải đối mặt với lượng tàu 
thuyền và lượng hàng ùn tắc chưa từng 
thấy, gây ra sự chậm trễ và hỗn loạn lớn 
trong hoạt động giao hàng trên toàn cầu. 
Một lượng lớn tàu vẫn đang mắc kẹt tại 
đây. Các chuyên gia cảnh báo, việc cảng 
Thượng Hải chịu sức ép quá lớn về lưu 
lượng hàng hóa sẽ gây ra sự chậm trễ về 

tiến độ giao hàng trên thế giới trong suốt 
thời gian còn lại của năm nay. 

Mặc dù đã có những nỗ lực nhằm dịch 
chuyển sản xuất sang các nước như 
Inđônêxia, Malayxia, Philipin,... nhưng 
hiện Trung Quốc vẫn là công xưởng lớn 
của thế giới, quá trình dịch chuyển hoàn 
toàn ra khỏi đây sẽ mất nhiều năm. 
Xu hướng giảm nhu cầu do lạm phát 

Sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh tại 
Ucraina, giá năng lượng tại châu Âu đã 
tăng mạnh và có thể còn tiếp tục tăng cao 
nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt vào mùa 
đông năm nay để trả đũa các biện pháp 
trừng phạt của phương Tây.  

Dưới ảnh hưởng của giá năng lượng 
tăng cao và các trở ngại về hậu cần do dịch 
COVID-19, lạm phát trên toàn cầu đã tăng 
lên những mức cao chưa từng thấy kể từ 
thập niên 1970.  

Ngay cả khi vẫn có nhu cầu về hóa chất 
và chất dẻo để sản xuất các mặt hàng lâu 
bền không thiết yếu (phần lớn vẫn đang 
được sản xuất tại Trung Quốc), nhưng chi 
phí tăng do lạm phát có thể khiến cho nhu 
cầu hàng hóa giảm mạnh. Hơn nữa, có khả 
năng là xu hướng giảm nhu cầu này đã bắt 
đầu. 

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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Báo cáo mới đây của công ty Currency 
Research Associates (Mỹ) chuyên về 
nghiên cứu chiến lược tài chính cho thấy, 
hiện người tiêu dùng trên khắp thế giới đã 
bắt đầu có xu hướng cắt giảm chi tiêu đối 
với những gì không thật sự cần thiết. Xu 
hướng này càng thể hiện mạnh hơn ở các 
nước đang phát triển, do tình hình khan 
hiếm lương thực thực phẩm và nhiên liệu 
cũng như sự mất giá của các đồng tiền đã 
buộc nhiều người tiêu dùng phải cắt giảm 
chi tiêu cho hàng hóa lâu bền. Khi nhiều 
triệu người dân ở những khu vực này đang 
sống trong cảnh đói nghèo, ngay cả nhu 
cầu đối với những loại polyme dùng một 
lần để đóng gói thực phẩm cũng giảm. 

Nhưng sự suy giảm chi tiêu hàng hóa 
lâu bền cũng có thể ảnh hưởng đến các 
nước giàu. Ví dụ, lạm phát tại Mỹ đang ở 
mức cao kỷ lục trong nhiều năm, khiến cho 
thu nhập thực tế của các hộ gia đình giảm 
với tốc độ rất nhanh. Điều này có thể mang 
lại những tác động tiêu cực đối với mức 
tiêu thụ các sản phẩm lâu bền cũng như 
dịch vụ. Sự suy giảm sức mua không chỉ 
ảnh hưởng đến nhu cầu hóa chất và polyme 
phục vụ sản xuất các mặt hàng giá trị lớn 
như ôtô, máy tính, thiết bị gia dụng..., mà 
còn ảnh hưởng đến cả nhu cầu polyme 
trong bao bì thực phẩm. 
Suy thoái kinh tế ở Trung Quốc 

Tại Trung Quốc - một trong những khu 
vực tiêu dùng lớn nhất thế giới, nhu cầu 
trong nước đối với hóa chất và polyme 
đang rất đáng lo ngại. Mặc dù có sự hỗ trợ 
của chính phủ với những gói kích thích 
kinh tế, nhưng nền kinh tế tại đây sẽ chỉ 
thực sự hoạt động ổn định trở lại khi hầu 
hết các biện pháp phong tỏa theo chính 
sách zero-COVID được hủy bỏ.  

Phần lớn các kế hoạch đầu tư trong 
nước và đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc 
đã phải dừng triển khai. Các doanh nghiệp 
trên khắp đất nước lo ngại những biện pháp 
phong tỏa với quy mô lớn như ở Thượng 
Hải có thể được áp dụng đối với địa 
phương của họ.    

Theo số liệu chính thức của Trung 
Quốc, tăng trưởng GDP quý I đã đạt 4,8%, 
nhưng khi đó các biện pháp phong tỏa ít 
nghiêm ngặt hơn so với sau này và nền 

kinh tế tại đây chưa phải chịu các tác động 
của chiến tranh Nga-Ucraina. 

Theo ước tính của Công ty Pantheon 
Macroeconomics, trên thực tế kinh tế 
Trung Quốc trong quý I/2022 đã giảm 
0,5% và có khả năng giảm tiếp 0,6% trong 
quý II, tức là nền kinh tế này đã rơi vào suy 
thoái. Vì các biện pháp phong tỏa theo 
chính sách zero-COVID sẽ không được bãi 
bỏ trước tháng 11, nên nền kinh tế Trung 
Quốc có khả năng sẽ nằm trong tình trạng 
suy thoái cho đến hết năm nay. 
Triển vọng đáng lo ngại trong thời gian 
tới 

Những dấu hiệu hiện nay cho thấy công 
nghiệp hóa chất thế giới đang phải đối mặt 
với nhiều khó khăn. 
Đứng trước những thách thức hiện nay, 

một số công ty hóa chất Mỹ đã phải giảm 
mạnh dự báo lợi nhuận trong thời gian tới. 
Ví dụ, Công ty Eastman Chemical cho biết 
nhu cầu đối với các sản phẩm của Công ty 
trong tháng 8 và 9/2022 đã giảm nhiều hơn 
dự kiến, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hóa 
lâu bền và xây dựng, nhu cầu ở châu Âu và 
châu Á giảm nhiều nhất. Eastman 
Chemical đã hạ 19% dự báo lợi nhuận quý 
3/2022. 

Giá khí thiên nhiên tại Mỹ đã tăng lên 
mức cao nhất trong 14 năm nay. Nhiều 
công ty hóa chất đã phải tăng giá bán và 
thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí. 
Nhiều công ty cũng phải đối mặt với 
những hỗn loạn trong vận chuyển hàng hóa 
đến các khu vực khác.  

Tương tự như Eastman Chemical, nhiều 
công ty hóa chất trên thế giới đang lo ngại 
lợi nhuận của họ sẽ bị ảnh hưởng vì những 
rủi ro liên quan đến các biện pháp chống 
dịch COVID-19 của Trung Quốc và cơn 
sốc năng lượng ở châu Âu trong bối cảnh 
cuộc chiến tranh Nga-Ucraina. 

Nhìn chung, ngành sản xuất hóa chất 
trên thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro 
tăng trưởng âm trong thời gian còn lại của 
năm 2022, với khả năng suy thoái kinh tế 
thế giới kéo theo sự suy giảm nhu cầu hóa 
chất trên toàn cầu   n 

HS 
Theo ICIS, 9/2022
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Năm 2021 thị trường chất kết dính và 
chất bịt kín toàn cầu đạt quy mô 
66,6 tỉ USD. Theo dự báo của Công 

ty P&S Intelligence, thị trường sẽ tăng đến 
102,6 tỉ USD vào năm 2030, đạt tốc độ 
tăng trưởng trung bình 4,9%/năm.  

Châu Âu chiếm thị phần lớn nhất trong 
năm 2021 và được dự báo sẽ tăng trưởng với 
tốc độ trung bình 4%/năm, phần lớn nhờ các 
ứng dụng trong ngành chế tạo xe ôtô. 

Trong khi đó, khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương được dự báo sẽ là thị trường 
chất kết dính và chất bịt kín lớn nhất đồng 
thời phát triển nhanh nhất trên thế giới. Về 
mặt nhu cầu các sản phẩm kết dính và bịt 
kín, Châu Á-Thái Bình Dương hiện đang là 
thị trường mới nổi, trong đó Trung Quốc và 
Ấn Độ đã trở thành động lực cho sự phát 
triển nhanh chóng của thị trường khu vực 
cũng như thị trường toàn cầu. Sự tăng 
trưởng của thị trường ở hai quốc gia này là 
kết quả của tăng trưởng kinh tế cao và đầu 
tư nhiều vào lĩnh vực xây dựng, bao bì cũng 
như chế tạo xe ôtô và giao thông vận tải. 
Các phân khúc sản phẩm 

Trong những năm tới, thị trường chất 
kết dính và chất bịt kín được dự báo sẽ phát 
triển với tốc độ cấp lũy thừa nhờ các ứng 
dụng trong ngành xây dựng, đặc biệt là với 
sự ra mắt của các sản phẩm polyme hiệu 
suất cao. Những sản phẩm này được đánh 
giá là những nguyên liệu quan trọng hàng 

đầu trong xây dựng khi các công nghệ và 
kỹ thuật thiết kế mới được áp dụng.   

Giấy và bao bì là phân khúc lớn của thị 
trường chất kết dính và chất bịt kín, cả về 
mặt khối lượng cũng như giá trị sử dụng. 
Đây là kết quả của xu hướng tăng sử dụng 
chất kết dính trong nhiều ứng dụng như hộp 
các-tông, bao bì sản phẩm tiêu dùng, ống và 
dây công nghiệp... Sự gia tăng của nhu cầu 
bao bì mềm cũng sẽ đóng vai trò quan trọng 
đối với sự tăng trưởng của thị trường. 

Trong thời gian từ nay cho đến năm 
2026, lĩnh vực chế tạo xe ôtô và giao thông 
vận tải sẽ là những lĩnh vực ứng dụng phát 
triển nhanh về mặt tiêu thụ các chất kết dính 
và chất bịt kín. Nhờ độ bền chống gỉ và 
chống hóa chất, các chất bịt kín đang thay 
thế các sản phẩm đệm cơ học. Những chất 
bịt kín được sử dụng nhiều nhất trong ngành 
chế tạo xe ôtô là polyvinyl, polyuretan, sil-
icon và các sản phẩm cao su đàn hồi. Xu 
hướng sử dụng ngày càng nhiều các vật liệu 
không hàn như chất dẻo, vật liệu composit, 
vật liệu sợi trong sản xuất xe ôtô đã hỗ trợ 
sự tăng trưởng của thị trường chất bịt kín. 
Tác động của dịch COVID-19 

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã 
gây rối loạn cho hầu hết tất cả các chuỗi 
cung ứng trên thế giới. Đối với các công ty 
trong ngành sản xuất chất kết dính và chất 
bịt kín, nhiều vấn đề hậu cần đã xảy ra do 
thiếu nhân công và thiếu nguồn cung 
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nguyên liệu. Một số nguyên liệu như rượu 
đã được chuyển hướng sang các ngành 
khác để sản xuất hàng hóa thiết yếu, ví dụ 
chất tẩy trùng và sản phẩm làm sạch. Hơn 
nữa, sự vắng mặt của người tiêu dùng trên 
thị trường nói chung đã ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp trong quý II/2020. 

Tiêu thụ các chất bịt kín đã giảm ở mức 
2 chữ số trong năm 2020 do tình trạng 
phong tỏa chống dịch và các biện pháp hạn 
chế khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 
động xây dựng. Một số dự án liên quan đến 
xây dựng đường sá, xây dựng nhà, các dự 
án thủy lợi, các dự án ở các khu vực nông 
thôn và các dự án công nghiệp đã phải tạm 
dừng do các đợt phong tỏa chống dịch. 

Mặc dù vậy, một số sản phẩm chất kết 
dính đã chứng kiến nhu cầu tăng mạnh nhờ 
ứng dụng của chúng trong ngành sản xuất 
giấy và bao bì cũng như trong ngành y tế.  
Những xu hướng mới  

Sản phẩm băng dính đã trở thành xu 
hướng mới trên thị trường nhờ thời gian áp 
dụng nhanh, linh hoạt và tính chất liên kết 
nhanh. Sản phẩm này đã trở thành lựa chọn 
ưu tiên của các kỹ sư trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau, từ chế tạo xe ôtô cho đến hàng 
không. Các chất kết dính hoạt động như 
phương tiện thay thế cho dụng cụ buộc, 
chốt cơ học tất cả các loại và cũng có thể 
được sản xuất với độ nhớt khác nhau, kéo 
thành màng mỏng hoặc băng dính theo yêu 
cầu. Hơn nữa, những sản phẩm này được 
ưa chuộng nhờ chi phí nhân công và chi 
phí sản xuất thấp. 
Đồng thời, các sản phẩm băng dính 

được ưu tiên so với các sản phẩm kết dính 
truyền thống do ít mùi, giúp tạo ra môi 
trường làm việc thoải mái. Ví dụ, năm 
2021 Công ty 3M đã đưa ra thị trường băng 
dính dạng màng mỏng y tế với chất kết 
dính silicon, bổ sung cho danh mục các sản 
phẩm kết dính chứa silicon hiệu suất cao. 

Bên cạnh đó, sự phát triển của các chất 
kết dính và chất bịt kín dạng sinh học dự 
kiến sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho các công ty 
trong ngành. Trước các lo ngại về ô nhiễm 
môi trường đang gia tăng, nhiều công ty 
hiện đang phát triển các sản phẩm dạng 
sinh học để thay thế cho các sản phẩm dựa 
trên hóa chất.   

Ngành y tế - động lực mới của thị trường       
Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu 

đã mở rộng đáng kể trong vài thập niên 
qua. Cùng với đó, các lĩnh vực sản xuất 
liên quan, ví dụ chất kết dính y tế, đã phát 
triển mạnh. Lĩnh vực các chất kết dính y tế 
bao gồm nhiều sản phẩm, từ các chất kết 
dính silicon và epoxy cho đến các chất kết 
dính acrylic. Lĩnh vực này đã phát triển 
nhanh khi các phương pháp điều trị và 
công nghệ y học mới xuất hiện, kéo theo 
việc áp dụng các chất kết dính vào nhiều 
trang thiết bị y tế. Nhờ chức năng đa dạng 
của chúng, ngày nay các chất kết dính y tế 
được sử dụng để liên kết một cách đáng tin 
cậy các thành phần với những vật liệu mà 
trước đây khó có thể liên kết trong quá 
trình sản xuất lắp ráp. 

Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 
càng làm cho các chính phủ cũng như 
người dân nhận thức được tầm quan trọng 
của hệ thống chăm sóc y tế và các dịch vụ 
y tế. Vì vậy, ngành chăm sóc y tế sẽ phát 
triển mạnh trong những năm tới, đặc biệt là 
ở các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc 
và Ấn Độ với tiềm năng thị trường khổng 
lồ. Đáp lại, sự phát triển của ngành chăm 
sóc y tế sẽ kéo theo sự tăng của thị trường 
các chất kết dính y tế. 
Những yếu tố cản trở 

Quá trình sử dụng các chất kết dính và 
chất bịt kín thường làm phát thải nhiều khí 
hóa học có hại và nguy hiểm cho sức khỏe 
con người. Vì vậy, quy định về việc sử dụng 
các vật liệu này sẽ ngày càng chặt chẽ hơn. 
Đồng thời, nhận thức của người tiêu dùng 
về sức khỏe và môi trường đã trở thành yếu 
tố quan trọng đối với các nhà sản xuất. 

Nhiều công ty trong ngành cho rằng, 
những quy định môi trường chặt chẽ đang 
tạo ra những thách thức lớn đối với sản 
xuất các chất kết dính và chất bịt kín. Các 
cơ quan bảo vệ môi trường trên thế giới, ví 
dụ Cục Bảo vệ môi trường Mỹ, đang thực 
hiện các biện pháp khác nhau, đặt ra nhiều 
cản trở, hạn chế đối với các nhà sản xuất 
chất kết dính và chất bịt kín   n 

HV 
Theo P&S Intelligence, 5/2022



SỐ 3 ‐ THÁNG 10/2022 9

Tuy thị trường xe ôtô điện hiện nay 
vẫn còn rất nhỏ bé so với các loại xe 
ôtô truyền thống, nhưng có nhiều 

khả năng là thực tế này sẽ thay đổi trong 
những năm tới, khi các nền kinh tế lớn trên 
thế giới chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch 
hơn.  

Trong khi đó, có một loại khoáng sản ít 
được chú ý nhưng lại là thành phần quan 
trọng thiết yếu cho xu hướng điện khí hóa 
xe ôtô, đó là graphit. 
Cơ hội thị trường 

Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã 
ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu một nửa 
doanh số xe ôtô mới bán ra tại Mỹ từ năm 
2030 trở đi sẽ là xe ôtô điện. Trung Quốc - 
thị trường xe ôtô điện lớn nhất thế giới - đã 
đặt ra mục tiêu tương tự, yêu cầu đến năm 
2030 xe ôtô điện sẽ chiếm 40% tổng doanh 
số xe ôtô mới. Đến thời điểm đó, Liên 
minh Châu Âu cũng yêu cầu phải có tối 

thiểu 30 triệu xe ôtô với phát thải bằng 0.   
Theo báo cáo về triển vọng xe ôtô điện 

toàn cầu của Cơ quan Năng lượng quốc tế 
(IEA), nếu chính phủ các nước tăng cường 
nỗ lực để đáp ứng các mục tiêu về năng 
lượng và khí hậu, số lượng xe ôtô điện trên 
toàn cầu có thể đạt 230 triệu chiếc vào cuối 
thập niên này, tăng hơn 10 lần so với 20 
triệu chiếc hiện nay. 

Khi ngày càng nhiều xe ôtô điện được 
sản xuất, nhu cầu đối với các nguyên liệu 
sản xuất ắc quy như liti, niken và graphit 
cũng sẽ tăng. IEA cho rằng nhu cầu khoáng 
chất cho xe ôtô điện sẽ phải tăng tối thiểu 
30 lần vào năm 2040 để có thể đáp ứng các 
mục tiêu về khí hậu trên toàn cầu.  

Theo dự báo của Công ty Fastmarkets 
chuyên về phân tích thị trường hàng hóa, 
doanh số xe ôtô điện sẽ tăng trưởng với tốc 
độ trung bình 40%/năm cho đến năm 2025, 
khi đó xe ôtô điện sẽ chiếm 15% thị phần 
xe ôtô trên toàn cầu. Sau năm 2025, thị 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NGUỒN CUNG GRAPHIT TRÊN THẾ GIỚI 
BẮT ĐẦU KHAN HIẾM 

DO NHU CẦU CHO XE ÔTÔ ĐIỆN TĂNG CAO
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phần xe ôtô điện sẽ tiếp tục tăng và đạt 
35% vào năm 2030. 

Trong quá trình dịch chuyển sang năng 
lượng sạch như trên, graphit có thể trở 
thành cơ hội thị trường quan trọng cho các 
công ty khai thác khoáng sản và sản xuất 
hóa chất. 
Ứng dụng trong xe ôtô điện 

Graphit là vật liệu duy nhất có thể được 
sử dụng để sản xuất anôt trong ắc quy liti - 
loại ắc quy phổ biến dùng cho xe ôtô điện. 
Do độ bền, độ cứng cao và tính chất dẫn 
điện, dẫn nhiệt xuất sắc của graphit, hiện 
nay chưa có vật liệu nào có thể thay thế 
graphit trong ắc quy xe ôtô điện. Bên cạnh 
kim cương, graphit là một trong 2 dạng tự 
nhiên duy nhất của cacbon, nó cũng bền ở 
phạm vi nhiệt độ rộng.  

Vì vậy, graphit được xem là nguyên liệu 
không thể thiếu trong quá trình dịch 
chuyển toàn cầu về hướng xe ôtô điện. 
Graphit cũng là thành phần lớn nhất (tính 
theo trọng lượng) trong ắc quy ion liti, mỗi 
chiếc ắc quy này chứa 20-30% graphit. 
Nhưng do những thất thoát trong quá trình 
sản xuất, trên thực tế lượng graphit cần để 
sản xuất ắc quy lớn gấp 30 lần lượng liti. 

Graphit chiếm gần 53,8% lượng khoáng 
chất trong ắc quy, trong khi đó liti chỉ 
chiếm 4%.  

Mỗi chiếc xe ôtô điện có thể chứa hơn 
90 kg graphit tinh khiết dạng cầu đã bọc 
phủ, tức là nhiều gấp 10-15 lần so với liti. 

Dự báo nhu cầu 
Vật liệu graphit cho 

anôt được sản xuất từ tinh 
quặng graphit dạng vảy ở 
các mỏ graphit tự nhiên, 
hoặc từ graphit nhân tạo. 
Nhưng chỉ graphit dạng 
vảy đạt độ tinh khiết 
99,95% mới có thể được sử 
dụng cho ắc quy ion liti. 

Trung bình, mỗi chiếc 
xe ôtô điện sử dụng 70 kg 
graphit. Như vậy, 1 triệu 
chiếc xe ôtô điện sẽ đòi hỏi 
khoảng 75.000 tấn graphit 
tự nhiên, tương đương mức 

tăng 10% nhu cầu graphit dạng vảy. 
Theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị 

trường Benchmark Mineral Intelligence 
(BMI), nhu cầu graphit dạng vảy cho thị 
trường anôt xe ôtô điện sẽ đạt 1,25 triệu 
tấn/năm vào năm 2025. Năm 2021, khối 
lượng graphit đã khai thác để cung ứng cho 
tất cả các ứng dụng là 1 triệu tấn. 

Hơn nữa, Công ty BMI dự báo nhu cầu 
graphit dùng cho điện cực ắc quy có thể 
tăng gấp 7 lần trong thập niên tới, khi sự 
tăng trưởng của doanh số xe ôtô điện tiếp 
tục thúc đẩy quá trình xây dựng các nhà 
máy sản xuất ắc quy ion liti quy mô lớn. 

Công ty dịch vụ tài chính Bloomberg dự 
báo, nhu cầu khoáng chất dùng cho ắc quy 
sẽ tăng mạnh cho đến năm 2030, trong đó 
nhu cầu graphit sẽ tăng gấp 4 lần. 

IEA đưa ra dự báo xa hơn, theo đó tăng 
trưởng nhu cầu một số khoáng chất phục 
vụ lĩnh vực năng lượng sạch trong thời 
gian 2020-2040 sẽ như sau: 

- liti : tăng 13-42 lần 
- graphit: tăng 8-25 lần 
- cobalt: tăng 6-21 lần 
- niken: tăng 17-19 lần 
- mangan: tăng 3-8 lần 
- đất hiếm: tăng 3-7 lần 
- đồng: tăng 2-3 lần 
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Nguồn cung khan hiếm  
Khi quá trình điện khí hóa các phương 

tiện vận tải tiếp tục và chỉ có một số ít mỏ 
graphit được phát hiện mới trên toàn thế 
giới, Công ty BMI ước tính thị trường 
graphit có thể rơi vào tình trạng cầu vượt 
cung ngay trong năm nay, tình trạng thiếu 
nguồn cung sẽ tăng đến 8 triệu tấn vào năm 
2040. Để lấp lỗ hổng đó, trong 18 năm tới 
ngành khai thác khoáng sản cần phải sản 
xuất lượng graphit gấp gần 8 lần so với 
hiện nay.  

Nhưng theo một nghiên cứu đã đăng 
trên tờ Washington Post tháng 6-2022, các 
nhà máy sản xuất thiết bị năng lượng sạch 
đang được xây dựng với tốc độ nhanh hơn 
khả năng cung ứng những dây chuyền 
cung cấp nguyên liệu. Trong khi các nhà 
máy có thể được xây dựng trong khoảng 
18 tháng, thời gian đưa vào vận hành các 
mỏ khai thác khoáng sản thường lên đến 7 
năm hoặc lâu hơn.  

Hiện nay, hầu hết toàn bộ hoạt động chế 
biến quặng graphit đều được thực hiện ở 
Trung Quốc do sự sẵn có nguồn cung ở đây 
cùng với các yếu tố như tiêu chuẩn môi 
trường lỏng lẻo và chi phí nhân công thấp. 
Trung Quốc chiếm gần 60% sản lượng 
graphit khai thác toàn cầu năm 2021 và 
đóng vai trò chi phối ở mọi giai đoạn của 
chuỗi cung ứng graphit trên 
thế giới. 

Sau Trung Quốc, các 
nước sản xuất graphit hàng 
đầu thế giới là Mozambique, 
Braxin, Madagascar, 
Canađa, Ấn Độ.  

Mỹ không sản xuất 
graphit tự nhiên, vì vậy phải 
dựa hoàn toàn vào nhập khẩu 
để đáp ứng nhu cầu trong 
nước. Mức độ phụ thuộc của 
Mỹ vào nguồn cung từ nước 
ngoài đã tăng lên trong 
những năm qua. Năm 2016 
Mỹ nhập khẩu 38.900 tấn 
graphit, năm 2021 lượng 
nhập khẩu đã đạt tổng cộng 
53.000 tấn, trong đó 71% là 
graphit dạng vảy với độ tinh 
khiết cao. Những nguồn 

nhập khẩu chính của Mỹ là Trung Quốc 
(33%), Mêhicô (21%), Canađa (17%), Ấn 
Độ (9%). 

Trung Quốc hiện kiểm soát toàn bộ hoạt 
động chế biến graphit dạng cầu, vì vậy trên 
thực tế Mỹ phụ thuộc 100% vào nguồn 
cung graphit bậc chất lượng ắc quy từ 
Trung Quốc. Đó là lý do chính phủ Mỹ đưa 
graphit vào Danh sách 35 khoáng chất 
quan trọng đối với an ninh quốc gia và 
kinh tế. Báo cáo của Nhà Trắng về chuỗi 
cung ứng các nguyên liệu quan trọng ước 
tính, nhu cầu graphit cho các ứng dụng 
năng lượng sạch vào năm 2040 sẽ cao gấp 
25 lần lượng graphit được sản xuất trên 
toàn thế giới năm 2020. 

Trong bối cảnh cầu tiếp tục vượt cung, 
giá graphit tự nhiên đã tăng đáng kể trong 
năm qua. Theo dữ liệu của Công ty BMI, 
giá graphit loại mịn đã tăng 44,5%, lên đến 
723 USD/tấn, trong thời gian từ tháng 
1/2021 đến tháng 5/2022. Đồng thời, giá 
graphit dạng vảy lớn đã tăng 19,85 %, đạt 
1.187 USD/tấn. 

Năm 2022, nhu cầu ắc quy ion liti trên 
thế giới đã tăng 50% so với năm trước, đạt 
tốc độ tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến 
nay    n 

 HV 
Theo Mining.com, 7/2022
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1. Vận dụng sáng tạo và phát triển 
tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự 
nghiệp đổi mới đất nước 

1.1. Kiên trì mục tiêu và con đường Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đi tìm 
đường, mở đường, dẫn đường cho sự phát 
triển của dân tộc Việt Nam theo mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây 
là mục tiêu và con đường duy nhất đúng ở 
Việt Nam sau khi các phong trào yêu nước 
theo tư tưởng phong kiến và tư tưởng tư 
sản bị thất bại. Nâng cao bản lĩnh chính 
trị, tầm trí tuệ, luôn luôn đổi mới sáng tạo, 
không bao giờ từ bỏ mục tiêu, con đường 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn 
phải luôn luôn là quan điểm nhất quán của 
Đảng, trở thành hành động cách mạng của 
toàn Đảng, toàn dân ta trong công cuộc 
đổi mới. Đây là nội dung khởi đầu trong 
quá trình vận dụng sáng tạo và phát triển 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách 
mạng ở nước ta. 
1.2. Biến khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc thành hiện thực 

Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là đất nước “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” 
như tiêu đề sau dòng tên nước “Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà” của văn bản hành 
chính nhà nước do Người nêu lên. Trong 
Di chúc, Người viết điều mong muốn cuối 
cùng: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết 
phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam 

hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp cách mạng thế giới”[1]. Để biến 
khát vọng đó thành hiện thực, cần chú 
trọng một số điểm sau đây:   

Cần có quyết tâm chính trị cao. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự quyết tâm 
cao trong cách mạng và Người đã truyền 
quyết tâm đó cho toàn Đảng, toàn dân. Đó 
là quyết tâm trong Cách mạng Tháng 
Tám: dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn 
cũng phải giành cho được độc lập; là 
“Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả 
tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của 
cải để giữ vững quyền tự do và độc 
lập”[2]; là “Không có việc gì khó/Chỉ sợ 
lòng không bền/Đào núi và lấp biển/ 
Quyết chí ắt làm nên”[3]; là hễ còn một 
tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn 
phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi; là 
“Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 
năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, 
Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp 
có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam 
quyết không sợ!”[4]. Trong Di chúc, 
Người nêu: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ 
có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể 
phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù 
sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ 
đến thắng lợi hoàn toàn”[5]. Trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người 
luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, vào sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn đân tộc, vào sự tất thắng của chủ 
nghĩa xã hội. Tiếp nối, nhân lên, lan tỏa sự 

VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP 
ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC VÀ Ý NGHĨA TO LỚN CỦA 

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
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quyết tâm đó chính là sự vận dụng sáng 
tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong sự nghiệp đổi mới. Quyết tâm chính 
trị còn ở sự đổi mới sáng tạo thích ứng với 
yêu ccầu phát triển bền vững trong điều 
kiện mới của đất nước, điều kiện kinh tế 
thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc 
tế. 

Nói đi đôi với làm. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nêu điều này ngay trong trang 
đầu cuốn sách Đường cách mệnh năm 
1927: “Nói thì phải làm”[6] và “xắn tay áo 
làm”[7] khi nói chuyện với các đại biểu 
thân sĩ trí thức, phú hào tỉnh Thanh Hoá,  
tháng 2/1947. Hiện nay, càng cần phải chú 
ý khắc phục bốn biểu hiện: Nói nhiều 
nhưng làm ít; Nói thì hay nhưng làm thì 
dở; Nói mà không làm; Nói một đằng làm 
một nẻo. Quyết tâm phải đi liền với 
chương trình, kế hoạch hành động thiết 
thực đáp ứng đủ các điều kiện thực tế. Có 
nghị quyết đúng là điều rất quan trọng, 
nhưng chưa đủ. Có quyết tâm cũng là cần 
nhưng vẫn chưa đủ. Điều cần và đủ bên 
cạnh những yếu tố đó là kế hoạch thiết 
thực, tỉ mỉ, có khả năng thực thi, có tổ 
chức thật sự phù hợp, có sự dốc lòng, dốc 
sức của cả toàn Đảng, toàn dân từ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc theo quan điểm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, 
đại thành công”[8]. Sự phồn vinh, hạnh 
phúc của cả dân tộc thể hiện ở những chỉ 
số tổng hợp, trong đó có cả sự bảo đảm 
các quyền dân tộc cơ bản, ở kết quả của 
quá trình phấn đấu đạt mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”. 
1.3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng 
nói riêng và hệ thống chính trị nói chung 
trong sạch, vững mạnh 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là 
nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam. Cần thấu suốt tư 
tưởng Hồ Chí Minh: “Đảng có vững, cách 

mạng mới thành công cũng như người 
cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Phải 
xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn 
minh” để Đảng xứng đáng với vai trò lãnh 
đạo, vai trò cầm quyền. Đội ngũ cán bộ, 
đảng viên phải là những chiến sĩ tiên 
phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, 
phải là người lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân. Đảng phải 
nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc 
xây dựng Đảng. Đảng ta là con đẻ của 
dân, không có mục đích tự thân; do đó 
Đảng phải có trách nhiệm hiếu với dân. 
Trong công cuộc đổi mới, nói đến xây 
dựng hệ thống chính trị còn phải nói đến 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân và xây dựng các tổ chức chính 
trị - xã hội khác. Đảng, với vị trí, vai trò 
hạt nhân của hệ thống chính trị không thể 
trong sạch, vững mạnh nếu Nhà nước và 
các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân 
yếu kém. Vì vậy, để vận dụng và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay, cần 
chú ý xây dựng một Nhà nước và các tổ 
chức chính trị - xã hội của nhân dân thật 
sự vững mạnh. 
2. Ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh  
2.1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh có ý nghĩa dẫn đường cho sự 
phát triển bền vững của dân tộc 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách là tổ 
hợp các thành tố nói lên toàn bộ cuộc đời 
và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
là những giá trị văn hóa trường tồn, dẫn 
đường cho dân tộc ta đi lên. Toàn Đảng, 
toàn dân ta tìm thấy trong di sản của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh những giá trị của sự 
phát triển, của khát vọng vươn tới chân - 
thiện - mỹ. Tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh là những yếu tố truyền cảm 
hứng cho nhận thức và hành động của 
toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc đổi 
mới, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử 
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thách, tiến hành nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, tức là bước vào “một cuộc 
chiến đấu khổng lồ”[9]“chống lại những 
gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái 
mới mẻ, tốt tươi”[10] đúng như Người đã 
tiên lượng trong Di chúc. Chính vì thế, 
Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển 
năm 2011) đã khẳng định lấy tư tưởng Hồ 
Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin 
làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 
hành động, hành động với phương châm 
“Dĩ bất biến ứng vạn biến”, vận dụng sáng 
tạo và phát triển những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong điều kiện khi đất nước hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khi cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát 
triển mạnh. 
2.2. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh là cơ sở để Đảng và nhân dân 
ta xây dựng con người Việt Nam trong 
thời kỳ kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế 

Trong tất cả các nguồn lực để phát triển 
thì nguồn lực con người Việt Nam là quan 
trọng nhất. Hệ giá trị con người Việt Nam 
cần xây dựng trong sự nghiệp cách mạng 
nói chung và trong công cuộc đổi mới giai 
đoạn hiện nay chính là những nội dung 
trên cơ sở bắt nguồn từ tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Đất nước đang 
cần có những con người vừa có đức vừa 
có tài, trong đó đức là gốc, để đáp ứng yêu 
cầu phát triển nhanh và bền vững. Đó là 
những người yêu nước nhiệt thành, có đủ 
phẩm chất đạo đức cách mạng, có tầm cao 
trí tuệ trong một đất nước đổi mới, hội 
nhập quốc tế. Giá trị con người đó có 
trong di sản của tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn 
dân cần học tập và làm theo. Xây dựng hệ 
giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay cũng là xuất phát từ 
sự nghiệp giải phóng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, giải phóng xã hội và mục tiêu cuối 
cùng là giải phóng con người. Học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh chính là xây dựng hệ giá trị 
con người Việt Nam theo tấm gương của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
2.3. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh có ý nghĩa quốc tế sâu sắc 

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di 
sản của một nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc 
trong phong trào giải phóng dân tộc, 
phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và 
phong trào vì hòa bình, hợp tác và phát 
triển trên thế giới. Di sản đó không chỉ là 
tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam, mà 
còn là tài sản của nhân loại tiến bộ. Những 
vấn đề toàn cầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hướng tất cả mọi người Việt Nam cũng 
như những người có lương tri trên thế giới 
thực hiện đã góp phần xây dựng một thế 
giới tiến bộ, văn minh. Do đó, UNESCO 
đã đánh giá rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của 
cả một dân tộc đã cống hiến trọn đời mình 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân 
dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu 
tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; 
Người là hiện thân của những khát vọng 
của các dân tộc trong việc khẳng định bản 
sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc 
thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta 
đang sống trong một thế giới với nét chủ 
đạo là hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng 
phát triển, nhưng vẫn còn đó những bất an 
hiện tại và tiếp tục có những rủi ro khó 
lường trong tương lai. Thế giới luôn đổi 
thay nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh sống mãi với ý nghĩa truyền 
cảm hứng cho sự phát triển văn minh, tiến 
bộ của nhân loại, làm cho các dân tộc, mọi 
người thoát khỏi sự áp bức, bất công, 
vươn tới những giá trị chân - thiện - mỹ  n 

PHẠM HUỆ sưu tầm
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Chiều ngày 13/9/2022, Đoàn công 
tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường của Quốc hội do 

đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường làm trưởng đoàn đã làm việc 
với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về quản 
lý sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của 
Tập đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn, về 
phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng 
chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV; đồng chí Lê Hoàng, Phó 
Tổng Giám đốc cùng các ban liên quan. 

Trong thời gian qua, để triển khai hoạt 
động KHCN đạt kết quả, theo đúng quy 
định của pháp luật, Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam đã quan tâm đầu tư, tạo nguồn 
tài chính cho KHCN, thành lập Quỹ phát 
triển KHCN, xây dựng Quy chế quản lý 

hoạt động KHCN. Đối với các đơn vị 
thành viên, Tập đoàn đã khuyến khích các 
đơn vị thành lập, trích lập và sử dụng quỹ 
phát triển KHCN, tổ chức hội thảo phổ 
biến chính sách pháp luật và chia sẻ kinh 
nghiệm trong vấn đề thành lập và quản lý 
Quỹ KHCN. Các đơn vị đã cập nhật các 
văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và 
ban hành các quy đinh, quy chế nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý 
hoạt động khoa học, công nghệ tại đơn vị 
mình. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn kinh 
phí từ Quỹ KHCN tại các đơn vị còn ở 
mức khiêm tốn do gặp khó khăn trong 
việc giải ngân nguồn quỹ. 
Để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt 

động KHCN, căn cứ theo quy định pháp 
luật, Tập đoàn đã thành lập Quỹ phát triển 
KHCN và nguồn hình thành quỹ theo quy 

TIN TRONG NGÀNH

ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI VINACHEM
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định tại Điều 2 Quy chế chi tiêu sử dụng 
Quỹ KHCN. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn 
Tập đoàn đã chi 265,7 tỷ đồng để triển 
khai hoạt động KHCN từ nhiều nguồn 
kinh phí khác nhau. Hầu hết số chi Quỹ 
KHCN để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ 
KHCN đề tài, dự án KHCN xuất phát từ 
thực tiễn sản xuất kinh doanh tại các đơn 
vị thành viên, do các đơn vị thành viên 
chủ trì thực hiện. Các mức chi để triển 
khai tuân thủ quy định pháp luật hiện 
hành và quy chế Quản lý tài chính của Tập 
đoàn. 

Hiện nay, các khoản chi từ Quỹ KHCN 
tập trung chủ yếu vào các hoạt động có 
tính chất nghiên cứu, triển khai các đề tài, 
nhiệm vụ KHCN, trong khi việc đầu tư 
đổi mới công nghệ còn hạn chế; Việc tiếp 
cận các nguồn Quỹ KHCN của các bộ, 
ngành, Nhà nước và huy động vốn từ các 
đơn vị thành viên chưa hiệu quả; Việc quy 
định kiểm soát chi chặt chẽ làm doanh 
nghiệp khó chủ động trong việc sử dụng 
đồng thời thiếu quy định về xét duyệt, 
nghiệm thu các đề tài, dự án KHCN của 
doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp gặp 
khó khăn trong việc tách bạch nội dung 
chi cho KHCN và chi cho phát triển sản 
xuất kinh doanh do doanh nghiệp đầu tư 
cho KHCN cuối cùng phải quay lại phục 
vụ hoạt động sản xuất, không có hoạt 
động KHCN tách rời hoạt động SXKD. 
Doanh nghiệp hiện nay thường quan ngại 
những rủi ro pháp lý do không thể phân 
tách 2 hoạt động này khi sử dụng Quỹ. 
Khi quyết toán kinh phí sử dụng Quỹ 

KHCN, cơ quan tài chính tại 
một số địa phương không 
thống nhất xử lý các nội dung 
chi thuộc đề tài, dự án mà 
doanh nghiệp đang triển khai. 

Thực tiễn hoạt động của 
các viện nghiên cứu sau khi 
chuyển đổi cho thấy các đơn 
vị gặp nhiều khó khăn. Các 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ gặp 
nhiều vướng mắc trong khâu 
thực thi; hạ tầng kỹ thuật, 
thiết bị công nghệ được 
chuyển giao từ hoạt động 
KHCN sang hoạt động sản 
xuất kinh doanh không có tính 

cạnh tranh. Đây cũng là khó khăn chung 
đối với các đơn vị trong quá trình chuyển 
đổi sang cơ chế tự chủ…Thiếu đầu tư 
chiều sâu nhằm tăng cường năng lực công 
nghệ và cơ chế thu hút, phát triển nhân lực 
KHCN chất lượng cao khiến nhiều tổ 
chức KHCN có năng lực cạnh tranh thấp. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí 
Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
nêu rõ: Hoạt động KHCN của Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam được diễn ra thường 
xuyên, liên tục. Nếu không có hoạt động 
KHCN thì khó có thể tồn tại trong điều 
kiện cạnh tranh gay gắt. Đồng chí cho 
rằng Quỹ này cần phải duy trì và hết sức 
cần thiết. “Nếu không hoạt động đổi mới, 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì 
doanh nghiệp khó có thể tồn tại được, điều 
này được thể hiện rất rõ trong đợt dịch 
vừa qua” đồng chí nhấn mạnh.  

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí 
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
của Quốc hội đánh giá cao công tác 
KHCN của Tập đoàn và tin rằng trong 
thời gian tới với sự ủng hộ của lãnh đạo 
Tập đoàn, Tập đoàn có Viện nghiên cứu 
với đội ngũ nghiên cứu viên có trình độ 
với các quy chế hoạt động đầy đủ thì công 
tác KHCN sẽ đạt hiệu quả cao. Đồng chí 
cũng đề nghị Tập đoàn bổ sung các ý kiến, 
kiến nghị, làm rõ các vướng mắc bất cập 
trong hoạt động KHCN để hoàn thiện bản 
báo cáo   n
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Hội nghị người lao động năm 
2022 của Cơ quan Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam (Vinachem) đã 

diễn ra thành công vào ngày 30/9/2022 
tại Quảng Ninh.  

Hội nghị đã tổ chức đánh giá kết quả 
thực hiện Nghị quyết năm 2021 và đề ra 
phương hướng thực hiện Nghị quyết 
năm 2022. Theo đó, năm 2021 tình hình 
thực hiện nhiệm vụ của Vinachem tiếp 
tục gặp nhiều khó khăn do đại dịch 
Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp làm 
đứt gãy chuỗi vận chuyển khiến cho 
việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu 
sản phẩm của các đơn vị gặp rất nhiều 
khó khăn. Luật số 71/2014/QH13 tiếp 
tục ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra sự cạnh 
tranh không bình đẳng và gây bất lợi cho 

phân bón sản xuất trong nước. Bên cạnh 
đó, vấn đề thiếu nguyên vật liệu, chi phí 
sản xuất tăng cũng là những khó khăn 
lớn đối với toàn Tập đoàn. Song với sự 
nỗ lực của tập thể người lao động, 
Vinachem đã đạt được những kết quả 
khả quan trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của mình, cụ thể: Giá trị sản xuất 
công nghiệp tính theo giá thực tế tăng 
34,1%, doanh thu tăng 32,2%, tăng hiệu 
quả 5.536 tỷ đồng so với năm 2020 
(riêng Công ty mẹ - Tập đoàn đã có lãi 
289 tỷ đồng, tăng hiệu quả 1.239 tỷ 
đồng). Trong năm, Tập đoàn đã đảm bảo 
việc làm cho hơn 19.000 lao động với 
mức thu nhập bình quân đạt 12 triệu 
đồng/người/tháng, tăng 8,5% so với kế 
hoạch và tăng 9% so với năm 2020 

TIN TRONG NGÀNH

VINACHEM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

CƠ QUAN TẬP ĐOÀN NĂM 2022
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(riêng Công ty mẹ - Tập đoàn có thu 
bình quân tăng 29% so với kế hoạch và 
tăng 30% so với cùng kỳ).   

Có được các kết quả trên là nhờ trong 
năm qua Đảng ủy, Hội đồng thành viên, 
Ban Tổng giám đốc Tập đoàn đã nghiêm 
túc triển khai thực hiện các chủ trương, 
chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các 
giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị 
thành viên cụ thể hóa và thực hiện 
chương trình hành động theo Nghị quyết 
01/NQ-CP của Chính phủ. Lãnh đạo Tập 
đoàn đã kịp thời, khẩn trương, quyết liệt 
chỉ đạo các đơn vị vừa thực hiện các giải 
pháp phòng chống dịch vừa sản xuất 
kinh doanh; các đơn vị đã tích cực thực 
hiện nghiêm túc, sáng tạo để duy trì đội 
ngũ lao động, không để ngừng sản xuất. 
Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo quyết liệt 
trong việc nắm bắt thời cơ về giá, thị 
trường phân bón, tạo điều kiện thuận lợi 
để các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, tiêu 
thụ phân bón khi thị trường có nhu cầu 
cao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Từ đó, Tập đoàn duy trì được sản 
xuất liên tục, cung ứng ra thị trường 
lượng phân bón lớn nhất từ trước đến 
nay, góp phần bình ổn giá phân bón 
trong nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng 

kịp thời nghiên cứu và sản xuất, cung 
ứng các sản phẩm phục vụ phòng chống 
dịch như Cloramin B, oxy y tế và một số 
sản phẩm khác. 

Năm 2022, toàn Tập đoàn phấn đấu 
tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 59.126 
tỷ đồng, bằng 125% so với kế hoạch 
năm; Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn 
ước lãi 6.445 tỷ đồng; Nộp ngân sách 
nhà nước ước đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 
114% so với kế hoạch năm; Lương bình 
quân của người lao động:12,02 triệu 
đồng/người/tháng. Trên cơ sở các mục 
tiêu đề ra, Tập đoàn tiếp tục nỗ lực, 
quyết tâm cao nhất để hoàn thành kế 
hoạch năm 2022. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã 
được chứng kiến lễ ký kết thỏa ước lao 
động tập thể năm 2022 giữa đại diện người 
sử dụng lao động và người lao động. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn 
ghi nhận những chuyển biến tích cực tại 
cơ quan Tập đoàn trong thời gian qua, 
điều này thể hiện sự nỗ lực của CBCNV 
cơ quan Tập đoàn. Đồng chí mong rằng 
trong thời gian tới, toàn thể CBCNV cơ 
quan Tập đoàn cùng nhau nỗ lực, hết 
sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kế 
hoạch năm và phát triển những năm tiếp 
theo  n
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9 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn Hoá 
chất Việt Nam (Vinachem) diễn ra 

trong điều kiện kinh tế Việt Nam và kinh 
tế thế giới bắt đầu bước vào giai đoạn 
phục hồi, nhu cầu tiêu dùng tăng cao trở 
lại; sản xuất nông lâm sản tiếp tục đạt kết 
quả khả quan, xuất khẩu nông sản tăng 
mạnh. Tuy nhiên, Vinachem cũng như 
nhiều doanh nghiệp khác vẫn tiếp tục chịu 
ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế thế giới, 
tác động của các chính sách, đặc biệt là 
tác động từ xung đột giữa Nga và Ukraine 
bắt đầu từ nửa cuối tháng 2 năm 2022 kéo 
dài đến nay tạo ra sức ép lớn làm cho giá 
dầu mỏ tăng cao, đẩy nền kinh tế thế giới 
lâm vào tình trạng lạm phát. Tác động của 
sự tăng giá dầu mỏ dẫn đến giá hầu hết các 
loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tại 
các đơn vị của Vinachem cũng 
tăng cao hơn so với giá bình 
quân năm 2021, làm tăng giá 
thành sản phẩm. 

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực 
của tập thể Lãnh đạo và cán bộ 
công nhân viên trong toàn Tập 
đoàn, Vinachem đã đạt kết quả 
rất tốt trong 9 tháng đầu năm 
2022 với các chỉ tiêu cụ thể:  

Giá trị sản xuất công nghiệp 
tính theo giá thực tế ước đạt 
46.447 tỷ đồng, bằng 93% kế 
hoạch năm, tăng 32% so với 
cùng kỳ năm 2021. Trong đó: 
nhóm sản phẩm phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 
27.865 tỷ đồng, tăng 37%; apatit 
ước đạt 2.834 tỷ đồng, tăng 
31%; cao su ước đạt 7.501 tỷ 

đồng, tăng 14%; điện hoá (pin, ắc quy) 
ước đạt 2.884 tỷ đồng, tăng 29%; hoá chất 
cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 2.988 tỷ 
đồng, tăng 57%; chất giặt rửa ước đạt 
2.115 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. 

Doanh thu 9 tháng ước đạt 48.316 tỷ 
đồng, bằng 93% kế hoạch năm, tăng 28% 
so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: nhóm 
sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực 
vật ước đạt 28.510 tỷ đồng, tăng 30%; sản 
phẩm apatit ước đạt 3.062 tỷ đồng, tăng 
29%; cao su ước đạt 8.179 tỷ đồng, tăng 
20%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 3.245 
tỷ đồng, tăng 20%; hoá chất cơ bản, khí 
công nghiệp ước đạt 2.935 tỷ đồng, tăng 
55%; chất giặt rửa ước đạt 2.148 tỷ đồng, 
tăng 9%. 

(Xem tiếp trang 21) 

VINACHEM: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
9 THÁNG ĐẦU NĂM TĂNG 32%
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Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám 
sát của Hội đồng Thành viên Tập 
đoàn Hóa chất Việt nam, ngày 

27/9/2022 đoàn công tác của HĐTV Tập 
đoàn do đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm 
tra, giám sát tài chính tại Công ty CP Ắc 
quy Tia sáng và Công ty CP DAP - 
VINACHEM. Cùng đi với đoàn có các 
đồng chí HĐTV, các phó Tổng giám đốc, 
kiểm sát viên và lãnh đạo các ban chuyên 
môn Tập đoàn. 

Tại các đơn vị, sau khi đi kiểm tra thực 
tế sản xuất tại công ty, nghe báo cáo kết 
quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 
đối với công ty của Ban Kiểm toán nội bộ; 

các ý kiến thắc mắc, góp ý của từng thành 
viên trong đoàn công tác và đại diện lãnh 
đạo các đơn vị giải trình, đồng chí Nguyễn 
Phú Cường đã có kết luận cho từng đơn vị: 

Với Công ty CP Ắc quy Tia Sáng: 
Đồng chí nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, 
tình hình hoạt động sản xuất của Công ty 
tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể 
Ban lãnh đạo và người lao động Công ty 
đã có nhiều cố gắng nỗ lực duy trì hoạt 
động ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập 
cho người lao động; quản lý, sử dụng vốn 
đầu tư của Tập đoàn đúng mục đích, có 
hiệu quả. Đồng chí ghi nhận những kết 
quả tích cực nêu trên. Đồng thời, đồng chí 
cũng yêu cầu Người đại diện của Tập 
đoàn tại Công ty phối hợp với HĐQT 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VINACHEM 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
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Công ty khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; 
tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến 
nghị đã nêu trong báo cáo của tổ giám sát; tiếp 
tục thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước; đẩy mạnh các giải pháp trong SXKD để 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao; 
tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, 
đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo hoàn 
thành theo đúng kế hoạch ĐTXD năm 2022; 
tăng cường quản lý chất lượng, áp dụng các giải 
pháp nhằm giải thiểu tỷ lệ sản phẩm lỗ, giảm 
mức tiêu hao, khắc phục những tồn tại ở các 
thiết bị, công đoạn; tăng cường quản lý công nợ 
nhằm tăng hiệu quả của đồng vốn, có các biện 
pháp tích cực trong việc thu hồi nợ quá hạn, lâu 
dài; thường xuyên cập nhật công tác quản trị, 
hoàn thiện hệ thống quản trị và có biện pháp 
giám sát chặt chẽ việcthực hiện các quy chế đã 
đề ra; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn 
lao động, an toàn hóa chất và an toàn môi 
trường, không để xảy ra sự cố; cần phải xây 
dựng kế hoạch, chiến lược phát triển, đặc biệt 
cần nêu rõ về công tác di dời Công ty. 

Với Công ty CP DAP - VINACHEM: Đồng 
chí biểu dương tập thể Lãnh đạo và người lao 
động Công ty đã duy trì hoạt động SXKD ổn 
định, tận dụng tốt các cơ hội thị trường đạt hiệu 
quả cao; sử dụng đúng mục đích vốn của Tập 
đoàn tại Công ty, bảo đảm việc làm, thu nhập 
cho người lao động. Trong thời gian tới, đồng 
chí yêu cầu người đại diện vốn của Tập đoàn tại 
Công ty tiếp tục phối hợp với HĐQT khắc phục 
ngay những hạn chế; nghiêm túc thực hiện đầy 
đủ các kiến nghị của tổ công tác; tiếp tục thực 
hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo 
chỉ đạo của Tập đoàn; tập trung đẩy mạnh các 
giải pháp nhằm tăng cường sản xuất để hoàn 
thành và vượt các chỉ tiêu năm 2022 mà Tập 
đoàn giao; tăng cường quản lý công nợ, giảm số 
nợ phải thu làm tăng hiệu quả vốn; rà soát chi 
phí cho người lao động theo đúng quỹ tiền 
lương đã được Tập đoàn chấp thuận; thực hiện 
chỉ đạo của Tập đoàn liên quan đến các dự án 
xây dựng nhà; thực hiện vệ sinh công nghiệp, 
đảm bảo an toàn lao động, an toàn hóa chất và 
an toàn môi trường. Công ty phải xây dựng kế 
hoạch năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đến 
năm 2025 do có nhiều biến động    n 

NGỌC SƠN

Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập 
đoàn ước lãi 5.404 tỷ đồng. Trong 
đó, lợi nhuận của các đơn vị thuộc 
Đề án 1468 ước lãi 2.629 tỷ đồng; 
các đơn vị còn lại lãi 2.775 tỷ đồng, 
tăng 91% so với cùng kỳ. Trong đó 
một số đơn vị có lãi tăng cao như: 
Công ty TNHH MTV Apatit Việt 
Nam tăng 445%, Công ty CP Phân 
bón Miền Nam tăng 128%, Công ty 
CP DAP - Vinachem tăng 136%, 
Công ty CP Hóa chất Việt Trì tăng 
148%, Công ty cổ phần Bột Giặt 
LIX tăng 47%, Công ty cổ phần Hóa 
chất cơ bản Miền Nam tăng 65%, 
Công ty CP Phân lân Ninh Bình tăng 
111% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn 
đã sản xuất 2,3 triệu tấn phân bón 
các loại; 2,9 triệu lốp ô tô; hơn 4 
triệu lốp xe máy; 206 nghìn tấn chất 
giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất 
phục vụ nhu cầu sản xuất và đời 
sống xã hội. Một số sản phẩm tăng 
so với cùng kỳ: pin các loại tăng 
59%, nước tẩy javen tăng 23%, săm 
xe máy tăng 18%; lốp xe máy tăng 
16%. 
Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu  

nhiệm vụ những tháng cuối năm, 
Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị triển 
khai và thực hiện đồng bộ các giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, đảm bảo dự trữ 
nguyên liệu hợp lý, phấn đấu đạt các 
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 
2022 ở mức cao    n 

NH

VINACHEM: GIÁ TRỊ... 
(Tiếp theo trang 19) 
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Ngày 14/9/2002, tại Hải Phòng, Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam phối hợp 
với Cục Kỹ thuật an toàn và môi 

trường công nghiệp đã tổ chức Hội nghị 
Tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ môi 
trường cho các doanh nghiệp ngành hóa 
chất. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chia sẻ, đây là 
lần đầu tiên Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam có yêu cầu cao, triệu tập toàn bộ 
lãnh đạo các đơn vị đến dự một hội nghị 
chuyên ngành về môi trường. Nguyên 
nhân bởi các văn bản mới về BVMT có 
rất nhiều điểm mới và nếu không bảo 

đảm thực hiện đúng các quy định, các 
doanh nghiệp sẽ bị xử phạt. Bên cạnh 
đó, thời gian vừa qua, doanh nghiệp 
ngành hóa chất đã được Chính phủ quan 
tâm khi Thủ tướng Chính phủ đi thăm 2 
đơn vị của Tập đoàn trong 1 ngày. Phó 
Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đến Đạm 
Hà Bắc để làm việc. Trong chuyến công 
tác của Thủ tướng, một trong những 
điểm Thủ tướng quan tâm là thực hiện 
các trách nhiệm của doanh nghiệp về 
BVMT. Sự quan tâm này cho thấy các 
doanh nghiệp phải đề cao hơn nữa trách 
nhiệm trong gìn giữ môi trường. 
Đồng chí Nguyễn Phú Cường cũng 

chỉ rõ, trong thực tế của Tập đoàn, đâu 

TIN TRONG NGÀNH

VINACHEM TẬP HUẤN NÂNG CAO 
NĂNG LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CÁC 

DOANH NGHIỆP NGÀNH HÓA CHẤT
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đó vẫn còn xảy ra tình trạng mất an toàn, 
dẫn đến việc doanh nghiệp vi phạm các 
quy định của Luật BVMT, gây tác động 
xấu đến môi trường và chính doanh 
nghiệp phải chi trả rất nhiều tiền cho 
những sai lầm đó. Do đó, Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam yêu cầu lãnh đạo các đơn 
vị phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo 
trong triển khai các giải pháp BVMT. 
Đặc biệt, DN sản xuất công nghiệp phải 
có trách nhiệm giảm thiểu các việc ảnh 
hưởng đến môi trường.  

“Thời gian vừa qua, có những doanh 
nghiệp trong ngành phải chi trả hàng tỷ 
đồng cho các vi phạm về BVMT, vừa 
thiệt hại kinh tế, vừa ảnh hưởng đến 
hình ảnh doanh nghiệp. Do đó, doanh 
nghiệp phải quán triệt nguyên tắc là các 
giải pháp BVMT sẽ vừa giúp tiết kiệm 
cho doanh nghiệp vừa bảo vệ doanh 
nghiệp chứ không đơn thuần chỉ là 
BVMT” - ông Cường nhấn mạnh. Đồng 
thời ông chia sẻ thêm, Luật BVMT sau 
nhiều lần sửa đổi đã có những yêu cầu 
ngày càng cao hơn, vì vậy doanh nghiệp 
cũng cần phải quan tâm ngày càng nhiều 
hơn đến trách nhiệm bảo đảm an toàn-
trong sản xuất.  

Tại Hội nghị, các học viên đã được 
nghe giảng viên Vũ Huyền Phương, phó 
Trưởng phòng Bảo vệ môi trường Công 
Thương - Cục ATMT - phổ biến các quy 
định mới về bảo vệ môi trường theo 
Luật Bảo vệ môi trường và các nghị 
định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật, 
và giảng viên Đinh Văn Tôn, phòng Bảo 
vệ môi trường Công Thương - Cục 
ATMT - cập nhật các quy định mới về 
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường. 

Hội nghị cũng được nghe đồng chí 
Phùng Ngọc Bộ, Phó Trưởng ban phụ 
trách Ban Kỹ thuật Tập đoàn báo cáo 
tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi 
trường của các đơn vị thành viên trong 
Tập đoàn. Theo đó, trong thời gian qua 
công tác quản lý, bảo vệ môi trường của 

các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn đã 
được quan tâm với nhiều biện pháp, giải 
pháp đồng bộ, thống nhất. Tập đoàn ban 
hành Quy chế BVMT, tạo cơ sở pháp lý 
vững chắc để các đơn vị thành viên quản 
lý thống nhất hoạt động BVMT và phát 
triển bền vững. Công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức BVMT cho người 
lao động, cán bộ viên chức của các đơn 
vị trong Tập đoàn được thực hiện thường 
xuyên. BVMT đã trở thành nhiệm vụ 
trọng yếu, cấp bách của các doanh 
nghiệp thành viên. 

Từ năm 2020 đến nay các đơn vị đã 
thực hiện nghiêm túc công tác BVMT, 
như hồ sơ pháp lý về công tác BVMT, 
chương trình quan trắc… được các đơn 
vị thực hiện đúng, đủ theo đúng quy 
định của pháp luật về công tác BVMT. 
Công tác quản lý chất thải được chú 
trọng; Các đơn vị đều chủ động xây 
dựng biện pháp, kế hoạch phòng ngừa 
ứng phó sự cố hóa chất, sự cố môi 
trường và được cơ quan nhà nước phê 
duyệt; Công tác cải  tạo, phục hồi môi 
trường trong khai thác khoáng sản cũng 
được chú trọng. Bên cạnh đó, công tác 
tự kiểm tra, giám sát được chú trọng và 
ngày càng được tăng cường, Tập đoàn 
đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra theo kế 
hoạch, đột xuất về việc chấp hành luật 
trong lĩnh vực BVMT, các cuộc kiểm tra 
đã góp phần đưa công tác BVMT đi vào 
nề nếp, góp phần tuân thủ pháp luật về 
công tác BVMT, các vi phạm đã giảm 
dần, các điểm nóng về ô nhiễm môi 
trường cơ bản đã được kiểm soát, xử lý. 
Phần lớn các đơn vị có nguy cơ gây ô 
nhiễm đã triển khai các biện pháp xử lý 
ô nhiễm, giảm thiểu các tác động xấu 
đến môi trường. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác quản lý BVMT của 
một số đơn vị vẫn còn gặp một số tồn 
tại, khó khăn, như hiện tượng ô nhiễm 
môi trường cục bộ, sự cố mang tính tức 
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thời vẫn còn diễn ra tại một số nhà máy, 
cơ sở sản xuất do công trình xử lý môi 
trường gặp sự cố; Một số cơ sở sản xuất 
vận hành công trình xử lý môi trường 
chưa đạt yêu cầu; Công tác thu gom, xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số 
doanh nghiệp vẫn còn hạn chế; Ý thức 
BVMT của người lao động tại một số 
đơn vị còn thấp. 

Trước tình trạng trên, vấn đề cấp bách 
là phải tăng cường hơn nữa công tác 
quản lý BVMT, tập trung thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ và giải pháp: Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả quản lý doanh 
nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số vào công tác 
BVMT; Triển khai thi hành tốt pháp luật 
BVMT, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát BVMT, đồng thời phối hợp 
chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương 
tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc; Tăng 
cường tuyên truyền giáo dục pháp luật 
về BVMT, tổ chức các phong trào cho 
người lao động nâng cao ý thức trách 
nhiệm, đồng thời phát hiện, ngăn chặn, 
kịp thời xử lý những hành vi vi phạm 
pháp luật về môi trường; Cải tiến nâng 
cao kỹ thuật của các trang thiết bị xử lý 

chất thải để tăng hiệu quả; Tăng cường 
đào tạo chuyên sâu về quản lý môi 
trường, tiếp cận và cập nhật những kiến 
thức pháp luật để từ đó xây dựng các kế 
hoạch quản lý môi trường phù hợp, đảm 
bảo đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần 
quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước về BVMT cho các doanh 
nghiệp. 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu 
đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến 
về những khó khăn, vướng mắc trong 
thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và đưa ra 
các câu hỏi về các quy định đối vớithủ 
tục hành chính trong lĩnh vực BVMT, 
đặc biệt liên quan tới thủ tục về giấy 
phép, và đã được các cán bộ Cục ATMT 
Bộ Công Thương trả lời. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê 
Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam đề nghị lãnh đạo các 
đơn vị tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi 
về Tập đoàn để tổng hợp gửi Cục Kỹ 
thuật an toàn môi trường công nghiệp và 
các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời 
đồng chí nhấn mạnh BVMT là yêu cầu 
cấp thiết, các doanh nghiệp ngành hóa 
chất cần thực hiện nghiêm túc   n 

NGỌC SƠN
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Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù 
các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh, chiến sự Nga-Ucraina... nhưng 
tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) 
của một số đơn vị có nhiều khởi sắc, như 
các đơn vị thuộc lĩnh vực phân bón, hóa 
chất cơ bản... Tuy nhiên, bên cạnh đó 
cũng có những lĩnh vực còn gặp khó khăn 
như chất tẩy rửa, cao su...   

Tuy tình hình SXKD gặp khó khăn, 
nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy 
Tập đoàn, Công đoàn Công Thương Việt 
Nam nên phong trào công nhân viên chức 
lao động (CNVCLĐ) và hoạt động của 
Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt 
Nam (CNHCVN) vẫn được duy trì và 
nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo, chính 
quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn 
viên Công đoàn, góp phần vào kết quả 
hoạt động SXKD của toàn Tập đoàn trong 
9 tháng đầu năm 2022 luôn ổn định.  

Tình hình SXKD của các đơn vị thuộc 
Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm 2022 
nhìn chung được duy trì tương đối ổn 
định, song song với việc đẩy mạnh đảm 
bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Hầu hết các chỉ tiêu SXKD có mức tăng 
cao so với cùng kỳ năm 2021. Những 
tháng đầu năm 2022, tình hình SXKD của 
Tập đoàn có tăng trưởng cao hơn so với 
cùng kỳ năm 2021, việc làm của người lao 
động (NLĐ) ổn định với mức thu nhập 
bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. 
Theo báo cáo của các đơn vị, đầu năm 
2022 tình hình lao động ổn định, không có 
biến động lớn. Số lao động hiện nay gần 
20.000 người, số đoàn viên Công đoàn 
thuộc Công đoàn CNHCVN là trên 
17.000 người. 

Nhìn chung, Công đoàn CNHCVN đã 
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ 
trong hoạt động 9 tháng đầu năm 2022. 

Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi 
ích hợp pháp chính đáng của NLĐ 

Thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, 
Công đoàn CNHCVN đã phối hợp với 
Tập đoàn ban hành Công văn Liên tịch số 
11/CVLT- HCVN ngày 10/01/2022 của 
Tổng giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch 
Công đoàn CNHCVN về việc tổ chức Hội 
nghị NLĐ, Hội nghị CBCC năm 2022; 
triển khai thực hiện chương trình “Nâng 
cao chất lượng thương lượng, ký kết và 
thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động 
tập thể”; hướng dẫn các đơn vị thực hiện 
theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ; tổ chức nhân 
rộng các tập thể điển hình trong việc 
thương lượng, ký kết thỏa ước lao động 
tập thể có chất lượng cao. 

Tập đoàn hỗ trợ cho cán bộ hưu trí hóa 
chất 3 miền, công nhân lao động (CNLĐ) 
nghèo tại các địa phương có cơ sở của Tập 
đoàn đóng quân như Ninh Bình…Tổng số 
tiền Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn đã chi 
cho các hoạt động an sinh xã hội trong và 
ngoài Tập đoàn là 1.060.500.000 đồng. 

Ngoài ra, Công đoàn Công nghiệp Hóa 
chất Việt Nam chi cho 1.264 CNLĐ khó 
khăn với tổng số tiền 379,2 triệu đồng.  

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, 
Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn và Công 
đoàn CNHCVN đã hỗ trợ, tặng quà cho 
338 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn với mức 1.000.000 đồng/người. 
Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ 
142 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 58 
CNLĐ bị tai nạn lao động, 02 “Nhà Mái 
ấm Công đoàn”; Công đoàn CNHCVN 
thăm, tặng 01 tủ giữ nóng thức ăn (44 
triệu đồng) cho CNLĐ Công ty Phân lân 
nung chảy Văn Điển; 01 máy lọc nước RO 
(42 triệu đồng) cho CNLĐ Công ty Phân 
bón và Hóa chất Cần Thơ; tặng 15 bộ bàn 

TIN CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM: 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
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ghế cho nhà ăn công nhân (20 triệu đồng) 
CTCP Pin Ắc quy Vĩnh Phú ; trao tiền hỗ 
trợ xây dựng nhà “Mái ấm Hóa chất” (30 
triệu đồng) cho 01 CNLĐ Công ty Apatit 
Việt Nam; tặng 170 suất quà cho CNLĐ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng 
số tiền 50 triệu đồng. 
Tổ chức các phong trào thi đua 

Ngay từ đầu năm 2022, Công đoàn và 
Lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị 
Liên tịch số 03/CTLT- HCVN ngày 
04/01/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn 
và Chủ tịch Công đoàn CNHCVN về việc 
phát động thi đua năm 2022 tới các đơn 
vị. Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập 
trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của 
Tập đoàn như: Công tác phòng chống dịch 
bệnh, thi đua làm tốt công tác đầu tư, hoàn 
thành các dự án trọng điểm; đẩy mạnh 
công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, 
thực hiện tốt quy chế dân chủ; thi đua phát 
huy ý tưởng, lao động giỏi, lao động sáng 
tạo trong CNVCLĐ; thi đua đảm bảo an 
toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; 
thi đua xây dựng văn hoá doanh nghiệp, 
bảo đảm an sinh xã hội…, tất cả hướng tới 
mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả 
trong SXKD, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho NLĐ.  

Hưởng ứng phong trào, các đơn vị 
trong toàn Tập đoàn đã vận dụng linh hoạt 
các hình thức thi đua phù hợp với đơn vị 
mình. Nhiều đơn vị đã tổ chức lễ ra quân 
đầu năm với nhiều hình thức thi đua mới, 
với khí thế đầy quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch năm 2022.  
Công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ 
chức VHVH-TDTT 

Công đoàn CNHC đã có hướng dẫn 
09/HD-CĐHC ngày 10/02/2022 triển khai 
công tác trọng tâm năm 2022. Qua đó đã 
chỉ đạo các đơn vị tập trung tổ chức tuyên 
truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà 
nước; tuyên truyền cho NLĐ biết về công 
tác tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước 
trong Tập đoàn để người lao động hiểu và 
yên tâm công tác, tập trung phấn đấu thực 
hiện tốt các chỉ tiêu mà Tập đoàn đã đề ra 
trong năm 2022, tuyên truyền về 112 năm 
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm 
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tháng Công 
nhân năm 2022..; tuyên truyền để các đơn 
vị trong Tập đoàn đã triển khai thực hiện 
tốt 5 chương trình toàn khóa của Công 
đoàn Công Thương Việt Nam; triển khai 
thực hiện chương trình “Nâng cao chất 
lượng thương lượng, ký kết và thực hiện 
có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”; 
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hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo Nghị 
định số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ và tổ chức hội 
nghị NLĐ, hội nghị CBCC...; tổ chức 
nhân rộng các tập thể điển hình trong việc 
thương lượng, ký kết thỏa ước LĐTT có 
chất lượng cao. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, Công đoàn các cấp tuyên truyền, 
vận động các đơn vị thực hiện tốt Quyết 
định 211/QĐ-HCVN ngày 01/8/2012 về 
ban hành Quy chế mua bán sản phẩm dịch 
vụ giữa các đơn vị trong Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam. Trong đó tổ chức Công 
đoàn có vai trò hết sức quan trọng. Công 
đoàn sẽ là đấu mối tổ chức các hoạt động 
thông tin tuyên truyền, vận động đến toàn 
thể các đơn vị, cán bộ CNVCLĐ trong 
toàn Tập đoàn hưởng ứng và tham gia. 

Chào mừng 93 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 50 
năm Ngày thành lập Công đoàn 
CNHCVN, Công đoàn CNHCVN đã tổ 
chức thành công Hội thao CNLĐ 2 khu 
vực phía Bắc tại Phú Thọ, phía Nam tại 
thành phố Hồ Chí Minh, thu hút gần 1000 
vận động viên của 32 đơn vị tham gia. Hội 
thao đã trao giải thưởng cho hơn 60 nội 
dung thi đấu bao gồm các môn bóng bàn, 
cầu lông, quần vợt và bóng đá mini nam, 
bóng chuyền hơi với tổng số tiền thưởng 
gần 300 triệu đồng. 
Hoạt động xã hội từ thiện 

Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động xã hội từ thiện. Phong trào 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng 
được tiếp tục duy trì. Hiện nay, các đơn vị 
trong toàn Tập đoàn đang nhận nuôi, 
phụng dưỡng 24 mẹ với mức từ 500.000 
đồng đến 2.000.000 đồng/mẹ/tháng. Các 
chương trình xây dựng nhà “Mái ấm Công 
đoàn” cho CNLĐ khó khăn trong Tập 
đoàn và các hoạt động xã hội từ thiện khác 
được các đơn vị quan tâm và đang triển 
khai tốt.  

Công đoàn CNHCVN đã xây dựng kế 
hoạch công tác an sinh xã hội năm 2022 
trình Ban Quản lý Quỹ An sinh xã hội Tập 
đoàn phê duyệt với số tiền dự kiến chi 
năm 2022 gần 4 tỷ đồng. 

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn cũng 
đã có nhiều chương trình hoạt động xã hội 
từ thiện có ý nghĩa như: thăm hỏi công 
nhân nghèo, ốm đau dài ngày, hỗ trợ công 
nhân khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa, 
phối hợp với một số cơ quan tổ chức 
khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, tặng 
sách, phổ biến pháp luật, tổ chức đoàn 
công tác xã hội “Xuân yêu thương 
2022”... miễn phí cho nhân dân các vùng 
khó khăn với tổng số tiền trong quý 
III/2022 hơn 10 tỷ đồng. Tiêu biểu trong 
hoạt động xã hội từ thiện là các đơn vị 
Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, 
CTCP Supe Phốt phát Lâm Thao, CTCP 
Cao su Đà Nẵng, CTCP Phân bón Bình 
Điền, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam... 
Hoạt động của Quỹ An sinh xã hội Tập 
đoàn: 

Trong năm 2022, Quỹ An sinh xã hội 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã phát huy 
rất tốt hiệu quả trong việc chăm lo, hỗ trợ 
NLĐ. Đặc biệt là trong công tác phòng 
chống dịch bệnh. Ngoài ra Quỹ đã kịp 
thời hỗ trợ cho nhiều CNLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân 2022 
số tiền gần 2 tỷ đồng. Song song với công 
tác phòng chống dịch và hỗ trợ NLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn, Quỹ An sinh xã hội 
Tập đoàn còn hỗ trợ rất nhiều hoạt động 
khác như: Chăm lo Tết Nhâm Dần 2022; 
hỗ trợ các đồng chí thương binh, thân 
nhân liệt sĩ đang công tác nhân dịp ngày 
27/7; khen thưởng các cháu học sinh giỏi 
con cán bộ CNLĐ trong Tập đoàn; hỗ trợ 
xây nhà “Mái ấm Hóa chất”; đóng góp 
vào các hoạt động an sinh xã hội do cấp 
trên phát động... Tổng số tiền chi cho các 
hoạt động an sinh xã hội của Quỹ là gần 4 
tỷ đồng. 
Công tác BHLĐ, an toàn vệ sinh lao 
động, bảo vệ môi trường 

Công đoàn CNHCVN đã có Công văn 
hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác 
ATVSLĐ- phòng chống cháy nổ (PCCN) 
năm 2022. Theo đó, các Công đoàn cơ sở 
(CĐCS) cần phối hợp chặt chẽ với chuyên 
môn xây dựng kế hoạch công tác 
ATVSLĐ-PCCN năm 2022, củng cố bộ 
máy cán bộ làm công tác ATVSLĐ-PCCN 
cũng như tiếp tục duy trì tốt phong trào 
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“Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” 
nhằm hạn chế tối đa TNLĐ trong quá 
trình SXKD. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác 
ATPCCN được các đơn vị hết sức quan 
tâm. Các đơn vị đã bố trí lực lượng trực 
liên tục 24/24 giờ, do đó đã không để sự 
cố về ATLĐ, PCCN xảy ra trong các đơn 
vị thuộc Tập đoàn, an ninh trật tự được 
đảm bảo.  

Công đoàn CNHCVN phối hợp với 
Tập đoàn tổ chức lớp tập huấn công tác 
ATVSLĐ cho 150 cán bộ Công đoàn, 
ATVSV và cán bộ làm công tác ATLĐ tại 
cơ sở. 
Công tác tổ chức cán bộ, phát triển 
đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn 
Đến nay, Công đoàn CNHCVN đang 

quản lý 41 CĐCS, trong đó phối quản 01, 
chi nhánh trực thuộc 01, hành chính sự 
nghiệp 4, TNHH MTV 01, còn lại các đơn 
vị cổ phần chi phối hoặc liên kết. 

Công tác đào tạo cán bộ Công đoàn 
được đặc biệt quan tâm, Công đoàn 
CNHCVN đôn đốc CĐCS xây dựng kế 
hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ 
CĐCS trong năm 2022.  

Trong tháng 8/2022, Công đoàn Công 
nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức 02 lớp 
tập huấn công tác Đại hội Công đoàn các 
cấp cho 130 cán bộ Công đoàn, cán bộ 
làm tổ chức đại hội tại 02 khu vực phía 
Bắc và phía Nam. 

Ngay từ đầu năm đã hướng dẫn CĐCS 
các nội dung tiêu chí xây dựng CĐCS 
hoàn thành tốt nhiệm vụ theo các loại hình 
đơn vị (hành chính sự nghiệp, công ty 
TNHH MTV, cổ phần), 87,8% CĐCS đã 
đăng ký xây dựng CĐCS hoàn thành tốt 
nhiệm vụ năm 2022. Công tác phát triển 
đoàn viên Công đoàn được các cơ sở tiếp 
tục thực hiện theo hướng dẫn. Công đoàn 
CNHCVN đã tiến hành rà soát xin ý kiến 
các bước quy hoạch nhân sự Ban chấp 
hành nhiệm kỳ 2023- 2028.  
Công tác nữ công 

Công đoàn CNHCVN đã hướng dẫn 
CĐCS chương trình công tác nữ công và 
một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tổ 
chức hội nghị Tổng kết phong trào nữ 

CNVCLĐ “Giỏi việc nước- Đảm việc 
nhà” năm 2021; chỉ đạo các cấp Công 
đoàn triển khai phong trào nữ CNVCLĐ, 
động viên nữ CNVCLĐ tích cực thi đua 
lao động sản xuất, các hoạt động xã hội - 
từ thiện và tổ chức các hoạt động chào 
mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ 
nữ 8/3, 1982 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng phù hợp với điều kiện thực tế của 
doanh nghiệp và đảm bảo công tác phòng 
chống dịch.  

Nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, nhiều đơn 
vị đã tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, 
vui Tết trung thu, trao quà cho các cháu 
học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn tại đơn vị tiêu biểu như CTCP Cao 
su Đà Nẵng, CTCP DAP- Vinachem, 
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm 
Thao... Nhân dịp này, Công đoàn 
CNHCVN tặng quà cho 190 cháu bị 
khuyết tật, ảnh hưởng chất độc màu da 
cam là con CNVCLĐ hiện đang công tác 
tại các đơn vị trong Tập đoàn với tổng số 
tiền 76 triệu đồng.  
Công tác kiểm tra 

Công đoàn CNHCVN đã có hướng dẫn 
số 13/CĐHC-UBKT ngày 15/02/2022 về 
việc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám 
sát và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra năm 
2022. Căn cứ theo hướng dẫn, Các CĐCS 
đã chỉ đạo triển khai chương trình hoạt 
động của Uỷ ban kiểm tra tới từng cấp 
Công đoàn. 

Lãnh đạo Công đoàn CNHCVN đã 
phối hợp với Ban chấp hành CĐCS và 
Lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác tư 
tưởng, hướng dẫn giải quyết nhiều thắc 
mắc của NLĐ ngay từ cơ sở; tích cực giải 
quyết kịp thời các đơn thư, tạo niềm tin 
cho NLĐ. Trong 9 tháng đầu năm 2022 
không có đơn thư khiếu nại vượt cấp. Uỷ 
ban kiểm tra Công đoàn đã tiến hành 01 
cuộc kiểm tra đồng cấp và 04 cuộc kiểm 
tra CĐCS. Nội dung kiểm tra bao gồm 
công tác tài chính Công đoàn và việc chấp 
hành điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhìn 
chung qua kiểm tra, các đơn vị đã thực 
hiện đúng những quy định về công tác tài 
chính Công đoàn và chấp hành tốt điều lệ 
Công đoàn    n 

PHẠM HUỆ
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Ngày nay, chất dẻo đã trở thành vật 
liệu không thể thiếu trong cuộc 
sống của chúng ta, từ những sản 

phẩm giá rẻ, được sản xuất hàng loạt, cho 
đến những sản phẩm công nghệ cao. 
Nhưng mặt trái của thực tế này là việc sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch và những 
lượng phế thải ngày càng nhiều. Một 
phương án thay thế là sản xuất chất dẻo 
cao cấp từ nguyên liệu sinh khối, có khả 
năng phân hủy theo yêu cầu thành các 
thành phần cấu trúc có thể tái chế.    

Sinh khối là nguồn nguyên liệu đang 
ngày càng được quan tâm trong sản xuất 
chất dẻo tính năng cao. Tuy nhiên, ngay 
cả các chất dẻo sản xuất từ sinh khối 
cũng gặp phải vấn đề về tái chế. Quá 
trình tái chế theo xu hướng mới hiện nay 
là tạo ra các thành phần cấu trúc có thể 
chuyển đổi thành nguyên liệu khác với 
giá trị cao. Trong trường hợp lý tưởng, 
những thành phần cấu trúc đó phải là các 
monome mà sau đó có thể được polyme 
hóa để sản xuất các chất dẻo tính năng 
cao tương đương. Hơn nữa, trong quá 
trình sử dụng, chất dẻo cần phải duy trì ở 

trạng thái bền vững mà không bị rủi ro 
phân hủy quá sớm.      
Để đáp ứng thách thức đó, một nhóm 

nghiên cứu tại Đại học Bowling Green 
và Đại học North Dakota (Mỹ) đã khảo 
sát các chất dẻo sinh học có khả năng bị 
phân hủy dưới tác động của ánh sáng. 
Trong quá trình này, họ đã phát triển 
polyme liên kết ngang với các thành phần 
được cấu tạo chủ yếu từ vanilin. Vanilin 
có thể được sản xuất từ những nguyên 
liệu như lignin - phế thải của sản xuất 
giấy và bột giấy.   

Dẫn xuất vanilin do các nhà khoa học 
nói trên phát triển có thể hấp thụ ánh sáng 
ở bước sóng 300 nm, khi đó nó chuyển 
sang trạng thái bị kích thích và khởi phát 
phản ứng tự phân hủy. Nhưng chiều dài 
bước sóng này không nằm trong quang 
phổ của ánh sáng Mặt Trời chiếu lên Trái 
Đất, vì vậy sẽ không xảy ra quá trình 
phân hủy tự phát.  

Trong phòng thí nghiệm, khi chiếu 
ánh sáng bước sóng 300 nm lên chất dẻo 
làm từ vanilin, các nhà khoa học đã có 

CÔNG NGHỆ MỚI - SẢN PHẨM MỚI

SẢN XUẤT CHẤT DẺO 
DỄ PHÂN HỦY TỪ PHẾ THẢI 

CỦA NHÀ MÁY GIẤY
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khả năng thu hồi 60% monome để tiến 
hành lại quá trình polyme hóa, từ đó tạo 
ra chất dẻo mới với chất lượng không 
kém chất dẻo ban đầu. 

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, 
các polyme liên kết ngang được sản xuất 
từ sinh khối, có thể phân hủy bằng ánh 
sáng và có thể tái chế là phương án rất có 

triển vọng để sản xuất các loại chất dẻo 
thân thiện môi trường hơn. Công nghệ 
phân hủy bằng ánh sáng cũng là phương 
pháp thân thiện môi trường và có nhiều 
lợi thế về kiểm soát không gian cũng như 
thời gian n 

HS 
Theo Chemie.de, 6/2022

Lá sen nổi tiếng là một trong những 
bề mặt có tính kỵ nước cao nhất 
trên Trái Đất nhờ cấu trúc bề mặt 

gồm nhiều trụ rất nhỏ được phủ một lớp 
chất sáp. 

Lấy cảm hứng từ lá sen, các nhà nghiên 
cứu tại Đại học RMIT (Melbourne, 
Ôxtrâylia) đã phát triển chất dẻo sinh học 
có khả năng tự làm sạch, bền, thân thiện 
môi trường và có thể phân hủy sinh học. 
Họ đã mô phỏng cấu trúc kỵ nước của lá 
sen để tạo ra chất dẻo độc đáo, kết hợp cả 
độ bền và khả năng phân hủy sinh học.  

Sao chép theo bề mặt lá sen, các nhà 
khoa học RMIT đã tổng hợp một chất dẻo 
từ tinh bột và các hạt nano xenluloza. Tiếp 
theo, bề mặt của chất dẻo sinh học này 
được in các mẫu mô phỏng cấu trúc của lá 
sen, sau đó được phủ một lớp polyme hữu 
cơ bảo vệ với thành phần chính là silicon. 
Các thử nghiệm cho thấy, bề mặt của chất 
dẻo sinh học này không chỉ kỵ chất lỏng và 
các chất bẩn, mà còn duy trì các tính chất 
này sau khi bị xước, mài mòn và chịu tác 
động của nhiệt, axit, etanol. 

Quy trình sản xuất chất dẻo sinh học 
mới từ tinh bột và xenluloza không đòi hỏi 

phải có những thiết bị phức tạp 
nên có thể dễ dàng nâng cấp lên 
quy mô lớn. Chất dẻo mới có thể 
được sử dụng trong các ứng 
dụng như bao bì cho thực phẩm 
tươi sống và đồ ăn mang đi.  

Các nhà nghiên cứu cho biết, 
lĩnh vực chất dẻo sinh học có thể 
phân hủy là thị trường đang phát 
triển mạnh, nhưng phần lớn các 
chất dẻo đó đòi hỏi phải áp dụng 
các quá trình công nghiệp và 
nhiệt độ cao để phân hủy, trong 
khi đó chất dẻo sinh học mới có 
thể nhanh chóng phân hủy tự 
nhiên trong đất   n 

LH 
Theo Chemie.de, 5/2022

CHẤT DẺO SINH HỌC MỚI, 
LẤY CẢM HỨNG TỪ LÁ SEN
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MÔI TRƯỜNG

Các nhà khoa học tại Đại học 
Queensland (Ôxtrâylia) đã tìm 
ra một loài giun thích ăn bọt xốp 

Styropor (chất dẻo polystyren giãn nở - 
EPS), có triển vọng trở thành công cụ 
quan trọng để tái chế phế thải chất dẻo 
quy mô lớn. 

Theo các nhà nghiên cứu, trong ruột 
của loài giun Zophobas morio mà họ 
gọi là “siêu giun” này có một loại 
enzym vi khuẩn, giúp nó tiêu hóa nhựa 
nhiệt dẻo polystyren. 

Trong thời gian 3 tuần, nhóm nghiên 
cứu đã cho những con siêu giun ăn các 
loại thức ăn khác nhau, trong đó một 
loại chỉ là bọt xốp Styropor, một loại 
khác chứa cám và một loại khác là thức 
ăn chay. Họ phát hiện thấy rằng những 
con siêu giun được cho ăn Styropor 
không những đã sống sót qua thời gian 
đó mà thậm chí còn tăng cân nhẹ. Điều 

đó cho thấy, những con giun này đã thu 
được năng lượng từ Styropor, có khả 
năng là nhờ các vi khuẩn trong ruột của 
chúng. 

Các nhà khoa học đã áp dụng kỹ 
thuật khảo sát gen để tìm ra nhiều 
enzym mã hóa trong siêu giun có khả 
năng phân hủy polystyren và styren.  

Tiến sĩ Chris Rinke thuộc nhóm 
nghiên cứu cho biết, siêu giun giống 
như những thiết bị tái chế mini, chúng 
có thể dùng răng nghiền nhỏ polystyren 
và sau đó để cho vi khuẩn trong ruột 
tiêu hóa loại thức ăn này. Tiếp theo, sản 
phẩm phân hủy của quá trình có thể 
được các vi sinh vật khác sử dụng để 
sản xuất các hợp chất có giá trị như chất 
dẻo sinh học. 

Các nhà khoa học khác cho rằng, quá 
trình tái chế sinh học nói trên có thể tạo 
ra động lực mới cho các phương pháp 

tái chế phế thải chất dẻo và giúp 
giảm lượng phế thải hiện tại trên 
Trái Đất.  

Nhóm nghiên cứu tại Đại học 
Queensland sẽ nuôi vi khuẩn ruột 
của siêu giun trong phòng thí 
nghiệm và tiếp tục thử nghiệm 
khả năng phân hủy polystyren 
của chúng. Mục tiêu dài hạn của 
họ là phát triển enzym có thể 
phân hủy phế thải chất dẻo trong 
các nhà máy tái chế chất dẻo theo 
quy trình nghiền và phân hủy 
bằng phản ứng enzym   n 
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Các nhà khoa học tại Đại học Texas 
(Austin, Mỹ) đã phát triển dụng cụ 
mới với cảm biến graphen, giúp 

người bệnh theo dõi huyết áp và tình trạng 
sức khỏe tim mạch của mình tốt hơn. Dụng 
cụ này là một miếng dán với một dãy các 
cảm biến graphen, trông giống như hình 
xăm trên da, nó có thể theo dõi huyết áp 
liên tục trong nhiều giờ. So với việc đo 
huyết áp vài lần mỗi ngày bằng máy đo 
huyết áp bắp tay, dữ liệu từ dụng cụ mới sẽ 
giúp bác sĩ có được hình ảnh tổng thể tốt 
hơn về huyết áp của người bệnh. 

Theo các nhà khoa học, việc theo dõi 
huyết áp liên tục sẽ giúp các bác sĩ loại bỏ 
những dữ liệu nhiễu - ví dụ chỉ số huyết áp 
tăng cao do căng thẳng khi đo ở phòng 
khám. Hơn nữa, miếng dán graphen mới 
rất mỏng và nhẹ, không gây ra tác động ép 
chặt tay như vòng bít của máy đo huyết áp 
thông thường.  

Huyết áp kế đầu tiên - tiền thân của các 
máy đo huyết áp hiện đại ngày nay - được 
sáng chế năm 1881. Mặc dù từ đó đến nay 
đã có một số cải tiến, nhưng về cơ bản thiết 

bị này hiện nay không có nhiều 
thay đổi so với trước đây. Trong 
khi đó, dụng cụ graphen mới sử 
dụng quy trình hoàn toàn khác 
để theo dõi dòng máu. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại 
học Texas cho biết, graphen - 
vật liệu chỉ gồm 1 vài lớp nguy-
ên tử cacbon - có những tính 
chất hoàn hảo để theo dõi huyết 

áp. Nó có thể tạo ra tiếp xúc sát với bề mặt 
da và có những tính chất điện tử lý tưởng. 
Các cảm biến graphen được sử dụng trong 
dụng cụ đã được sáng chế lần đầu tiên năm 
2017. Ở dụng cụ đo huyết áp mới, miếng 
dán graphen mỏng sẽ tác động dòng điện 
nhỏ lên cánh tay, sau đó đo điện áp liên 
quan với những thay đổi trong thể tích  
máu. Nhóm nghiên cứu đã phát triển thuật 
toán máy tính để chuyển những thay đổi 
thể tích máu này thành các dữ liệu đo huyết 
áp tâm trương và tâm thu theo cách truyền 
thống. 

Theo một chuyên gia về vi điện tử, 
nghiên cứu phương pháp đo huyết áp 
không cần vòng bít đã trở thành đề tài nóng 
trong những năm gần đây, dụng cụ graphen 
đo huyết áp như trên là một bước tiến quan 
trọng trong lĩnh vực này và có thể có tác 
động lớn đến lĩnh vực theo dõi sức khỏe 
bằng dụng cụ mang theo người   n 
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