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Công nghiệp hóa chất thế giới đang 
đứng trước một cuộc khủng hoảng 
cung cầu trên quy mô và ở mức độ 

chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. 
Chỉ có cuộc khủng hoảng lạm phát kèm 

suy thoái kinh tế toàn cầu vào thập niên 
1970 mới có quy mô và mức độ gần tương 
đương cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng 
ngay cả những cơn sốc dầu mỏ do nguồn 
cung đình trệ trong thời kỳ đó, dẫn đến sự 
sụp đổ của nhu cầu, cũng khác xa với 
những gì chúng ta đang phải trải qua 
những ngày này.   
Đặc biệt, tác động của Trung Quốc 

trong cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế 
giới lớn hơn rất nhiều so với những cuộc 
khủng hoảng trước đây.  

Trung Quốc đang phải vật lộn để kiềm 
chế tình hình dịch Covid-19 bùng phát ở 
nhiều địa phương. Thời gian gần đây số ca 
nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã tăng 
cao kỷ lục, buộc các nhà chức trách nước 
này một lần nữa phải đưa nhiều khu vực 
rộng lớn vào diện phong tỏa. 

Một loạt các thành phố lớn như Thượng 
Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Trùng 
Khánh.... đã buộc phải đóng cửa để chống 

lại làn sóng mới của đại dịch. Lệnh phong 
tỏa kéo dài buộc hàng trăm triệu dân ở các 
thành phố phải ở yên trong nhà. 
Tầm quan trọng của Trung Quốc đối với 
chuỗi cung ứng hóa chất toàn cầu 

Những vấn đề ở Trung Quốc đang mang 
lại những hậu quả to lớn đối với công 
nghiệp hóa chất trên thế giới do tầm quan 
trọng của nước này đối với chuỗi cung ứng 
hóa chất toàn cầu. Theo CEFIC (Hội đồng 
công nghiệp hóa chất châu Âu), hiện nay 
Trung Quốc chiếm khoảng 45% thị phần 
trên thị trường hóa chất thế giới, tăng mạnh 
từ mức 26%  của năm 2010. Tỷ lệ này cao 
hơn tỷ lệ khoảng 18% của GDP Trung 
Quốc trong GDP toàn cầu. 

Không những có quy mô lớn, công 
nghiệp hóa chất Trung Quốc còn tăng 
trưởng nhanh với tốc độ tăng trưởng trung 
bình hàng năm 8,1% trong thời hạn 2010-
2020 so với mức trung bình toàn cầu là 
3,4% và mức tăng trưởng còn thấp hơn ở 
các nước phương Tây. Hơn nữa, thị phần 
của Trung Quốc trong chi tiêu vốn đầu tư 
cho công nghiệp hóa chất đã tăng từ 41,6% 
năm 2010 lên 47,8% năm 2020, do đó tầm 
quan trọng của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục 
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tăng, có khả năng sẽ chiếm 49% thị phần 
trong công nghiệp hóa chất toàn cầu năm 
2030. 

Kế hoạch 5 năm lần thứ 16 đến năm 
2035 của Trung Quốc dự báo công nghiệp 
hóa chất của nước này sẽ tiếp tục tăng 
trưởng và đóng vai trò chi phối trên thế 
giới, chiếm 62% thị phần trên thị trường 
hóa chất toàn cầu năm 2035. 

Nhìn chung, Trung Quốc không phải là 
quốc gia xuất khẩu hóa chất lớn nhất thế 
giới, hiện chỉ chiếm 8% thị phần xuất khẩu 
hóa chất toàn cầu, thấp hơn Mỹ và Đức. 

Nhưng đối với một số hóa chất, Trung 
Quốc là quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, 
vượt xa các quốc gia khác, và chỉ sản xuất 
cho mục đích xuất khẩu. Ví dụ, Trung 
Quốc là quốc gia sản xuất vitamin C lớn 
nhất thế giới, chiếm hơn 80% sản lượng 
toàn cầu, trong khi đó giá trị xuất khẩu 
thuốc kháng sinh năm 2020 đạt 3,98 tỉ 
USD, lớn hơn tổng giá trị xuất khẩu của 4 
quốc gia sản xuất lớn tiếp theo (Thụy Sĩ, 
Italia, Ấn Độ, Bỉ - tổng cộng 3,68 tỉ USD). 
Ngoài ra, ước tính các nhà sản xuất Trung 
Quốc chiếm khoảng 40% tất cả các thành 
phần hoạt tính dược phẩm (API) được sử 
dụng trên toàn thế giới, vượt xa tỷ lệ tiêu 
thụ trong nước, cho thấy tỷ lệ xuất khẩu rất 
cao. Tương tự như vậy đối với một số sản 
phẩm cuối dòng sử dụng nguyên liệu đầu 
vào là hóa chất, như găng tay 
PVC - 90% găng tay PVC sản 
xuất ở Trung Quốc được xuất 
khẩu ra nước ngoài. 

Trung Quốc cũng là quốc gia 
sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất 
trên thế giới, chiếm khoảng một 
nửa sản lượng toàn cầu, và đồng 
thời là quốc gia xuất khẩu thuốc 
trừ sâu lớn nhất toàn cầu. 

Trên thực tế, sự phụ thuộc 
của kinh tế toàn cầu vào một số 
hóa chất tinh khiết và hóa chất 
chuyên dụng từ Trung Quốc 
còn lớn hơn trong lĩnh vực hóa 
chất sản lượng lớn, do một phần 
lớn công suất sản xuất toàn cầu 
đã được dịch chuyển vào đây. 
Ví dụ, châu Âu và một số khu 

vực khác trên thế giới có nhiều nguồn cung 
nhựa polyme, nhưng thiếu các thành phần 
chất dẻo nhỏ hơn như phụ gia chất dẻo và 
tấm sợi thủy tinh nên phụ thuộc nguồn 
cung các sản phẩm này từ Trung Quốc.   
Xuất khẩu hóa chất bị ảnh hưởng 

Những biện pháp hạn chế theo chính 
sách phong tỏa chống dịch COVID-19 
đang ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu hóa 
chất của Trung Quốc theo những cách khác 
nhau, chúng góp phần gây ra các rối loạn 
nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng hóa 
chất hiện nay trên thế giới: 

- Lực lượng lao động: Phần lớn người 
lao động ở các vùng bị ảnh hưởng vì phong 
tỏa do dịch COVID-19 (chiếm khoảng 25% 
dân số Trung Quốc) bị bắt buộc phải ở nhà 
và không thể làm việc ở các nhà máy hóa 
chất. Tuy một số nhà máy được cấp phép 
đặc biệt để hoạt động với điều kiện công 
nhân bị cách ly trong nhà máy, nhưng hệ 
thống này cũng không đảm bảo hoạt động 
sản xuất liên tục do một số nhà cung ứng bị 
phỏng tỏa và các vấn đề về hậu cần. 

- Công suất cảng: Tháng 5/2022, chính 
phủ Trung Quốc cho biết số lượng 
côngtenơ thông quan qua cảng Thượng Hải 
“đã hồi phục” và đạt 82,4% số lượng của 
tháng 4/2021. Nhưng việc đánh giá mức 
giảm hơn 17% này là dấu hiệu của sự hồi 
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phục cho thấy tình hình đang trở nên 
nghiêm trọng như thế nào. Trên khắp 
Trung Quốc, đầu tháng 5/2022 thời gian 
chờ của các côngtenơ xuất khẩu đã tăng 
22% so với giữa tháng 3. 

- Công suất xe tải: Từ cuối tháng 
3.2022, thành phố Thượng Hải đã mất 
khoảng 45% công suất xe tải, một phần do 
những người lái xe tải từ các vùng có nguy 
cơ nhiễm virut corona cao đã không được 
phép vào thành phố. Vì vậy, việc vận 
chuyển hóa chất từ các nhà sản xuất đến 
cảng thường là nút thắt cổ chai lớn nhất. 

- Sự tập trung của sản xuất hóa chất:  
Khu vực Đại Thượng Hải (bao gồm một số 
tỉnh xung quanh như Giang Tô và Chiết 
Giang) là một trong ba khu vực sản xuất 
hóa chất xuất khẩu quan trọng của Trung 
Quốc. Sản xuất hóa chất ở Trung Quốc 
thường tập trung cao ở một số khu vực, 
khiến cho sản lượng của các khu vực này 
dễ bị tổn thương trước các biện pháp 
phong tỏa của địa phương. Ngoài những 
công ty hóa chất quốc gia, trong những khu 
vực bị phong tỏa còn có nhiều doanh 
nghiệp hóa chất tư nhân và doanh nghiệp 
hóa chất của địa phương  

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy 
chính phủ Trung Quốc sẽ sớm nới lỏng 
các quy định phong tỏa, trong khi nước 

này đang phải hứng chịu nhiều thiệt hại 
kinh tế đáng lo ngại. Cú sốc về kinh tế tại 
đây có nguy cơ sẽ lan rộng ra toàn thế 
giới.  
Xu hướng dịch chuyển sản xuất 

Trước những rối loạn của chuỗi cung 
ứng hiện tại, các công ty trước đây dựa vào 
nhập khẩu từ Trung Quốc thì nay đang cố 
gắng hạn chế những rối loạn này và tìm 
cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.  

Một số biện pháp ngắn hạn đã được 
thực hiện, như chuyển hàng từ Thượng Hải 
sang các cảng khác của Trung Quốc, ví dụ 
cảng Ninh Ba, sử dụng vận chuyển bằng 
tàu hỏa thay cho xe tải và đặt hàng sớm 
hơn.  

Về dài hạn, một số công ty nước ngoài 
hóa chất đang xem xét dịch chuyển sản 
xuất ra khỏi Trung Quốc. Sau khi Công ty 
Apple có kế hoạch tăng cường sản xuất ở 
Ấn Độ và Việt Nam nhằm mục đích giảm 
sự phụ thuộc vào Trung Quốc, các công ty 
hóa chất cũng đang noi theo. Một số công 
ty sản xuất hóa chất chuyên dụng đang 
xem xét chuyển dịch sản xuất sang Ấn Độ 
như cơ hội để thay thế cho các nhà cung 
ứng Trung Quốc.  

Các công ty hóa chất Ấn Độ đang đầu tư 
mạnh để nắm bắt cơ hội xuất hiện từ những 

thay đổi trên thị trường toàn 
cầu. Hội đồng hóa chất Ấn 
Độ (ICC) dự kiến, khoảng 
150-200 tỉ USD sẽ được đầu 
tư vào công nghiệp hóa chất 
Ấn Độ trong 4-5 năm tới. Nếu 
10% thương mại hóa chất của 
Trung Quốc được chuyển 
dịch sang Ấn Độ, quy mô 
công nghiệp hóa chất Ấn Độ 
có thể tăng gấp đôi hiện nay, 
đạt 300 tỉ USD trong 5 năm 
tới. Hiện nay, công nghiệp 
hóa chất của Trung Quốc có 
quy mô khoảng 1.550 tỉ USD, 
trong khi đó công nghiệp hóa 
chất Ấn Độ mới có quy mô 
150 tỉ USD    n 

TN 
Theo Chemie.de, 9/2022
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Nền kinh tế của Trung 
Quốc đang bị ảnh 
hưởng nặng nề vì các 

biện pháp hạn chế chưa từng có 
tiền lệ, chủ yếu do hậu quả của 
chính sách chống dịch COVID 
chặt chẽ mà chính phủ nước 
này đang theo đuổi.    
Chính sách zero-COVID 

Khi tình trạng phong tỏa 
theo chính sách zero-COVID 
tại Trung Quốc được nới lỏng 
vào đầu tháng 6.2022, nhiều 
chuyên gia kinh tế đã dự báo sự 
hồi phục kinh tế dựa trên xuất 
khẩu của quốc gia này. Nhưng 
điều đó đã không xảy ra vì Bắc 
Kinh vẫn kiên quyết đi theo 
chính sách zero-COVID, với 
những đợt nới lỏng-thắt chặt 
xen kẽ nhau của các biện pháp phong tỏa.  

Trung Quốc đã không thể cho phép 
mình từ bỏ chính sách zero-COVID, vì 
vắc-xin sản xuất trong nước không đủ hiệu 
quả để ngăn ngừa các triệu chứng nặng ở 
những bệnh nhân COVID-19 và tỷ lệ tiêm 
vắc-xin thấp ở những người cao tuổi. Nếu 
từ bỏ chính sách này, hệ thống y tế trong 
nước sẽ bị quá tải nghiêm trọng. 

Nhiều người lái xe giao hàng ở các địa 
phương cho biết, họ gặp rất nhiều khó khăn 
khi di chuyển từ một thành phố hoặc một 
khu vực đến những địa điểm khác do 
những quy tắc phong tỏa không thể lường 
trước của các chính quyền địa phương. 
Nhu cầu giao hàng online là yếu tố quan 
trọng đối với việc duy trì tăng trưởng kinh 
tế trong bối cảnh phong tỏa kéo dài, tuy 
nhiên hiện nay nhu cầu này vẫn đang ở 
mức thấp hơn thời kỳ trước khi áp dụng 
chính sách zero-COVID. 

Giữa tháng 7/2022, 41 thành phố Trung 
Quốc đã nằm trong trạng thái phong tỏa 
một phần hoặc kiểm soát theo các quận, 
huyện. Tình trạng cách ly phong tỏa ảnh 
hưởng đến người dân ở những khu vực 
chiếm 18,7% hoạt động kinh tế của cả 
nước, nhiều hơn mức 17,5% một tuần 
trước đó. 

Xu hướng phong tỏa ngày càng nhiều 
như trên sẽ tiếp tục bao lâu, khi virut coro-
na không thể hiện dấu hiệu sẽ đột biến 
thành các dạng ít độc hại hơn? Trên thực tế, 
biến thể phụ BA.5 của chủng Omicron lại 
đang lây lan rất nhanh và trở nên nguy 
hiểm hơn.  

Nếu phát triển thành công vắc-xin 
mRNA hiệu quả cao của riêng mình, Trung 
Quốc sẽ có khả năng tiêm chủng nhanh 
chóng cho người dân và kết thúc chính 
sách zero-COVID.  Khi đó, nhu cầu và giá 
hóa chất trên thị trường thế giới sẽ tăng 
mạnh.   

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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Mặc dù vậy, một số chuyên gia tin rằng 
Trung Quốc sẽ khó chấm dứt ngay chính 
sách zero-COVID chặt chẽ cùng với việc 
xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa diện 
rộng. Vì vậy, nhiều khả năng là các đợt 
phục hồi theo kiểu nới lỏng-thắt chặt 
phong tỏa sẽ còn tiếp tục diễn ra trong năm 
2023. 
Nhu cầu hóa chất suy yếu  

Do nhập khẩu cao hơn, đặc biệt đối với 
một số hóa chất chuyên dụng, Trung Quốc 
đang là quốc gia nhập khẩu ròng hóa chất.  
Đối với một số hóa chất, Trung Quốc là 

quốc gia sản xuất lớn nhất nhưng cũng là 
quốc gia tiêu thụ lớn nhất. Ví dụ, quốc gia 
này chiếm 42% công suất sản xuất PVC 
của thế giới, trong khi đó chiếm 43% tỷ lệ 
tiêu thụ trên toàn cầu. Ước tính, Trung 
Quốc chiếm khoảng 50% công suất sản 
xuất axit adipic toàn cầu, chỉ cao hơn 
không đáng kể so với tỷ lệ tiêu thụ.   
Ở một số sản phẩm khác như silicon, 

Trung Quốc vừa là quốc gia sản xuất, xuất 
khẩu quy mô lớn (chiếm 64% sản lượng 
toàn cầu), vừa là quốc gia tiêu thụ quy mô 
lớn. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-
19 chưa được kiểm soát, tăng trưởng nhu 
cầu hóa chất đối với nhiều lĩnh vực tại 
Trung Quốc, ví dụ công nghiệp hàng tiêu 

dùng và ngành sản xuất điện tử, dự kiến sẽ 
suy yếu. 

Trong tương lai, nhu cầu hóa chất của 
Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục tăng, 
nhưng sẽ không còn ở quy mô như đã giả 
thiết trước đây trong các mô hình về tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu. 
Điều quan trọng là một phần khá lớn 

nhu cầu của Trung Quốc sẽ được đáp ứng 
bằng sản xuất trong nước khi quốc gia này 
đang ngày càng tăng khả năng tự cung tự 
cấp đối với những sản phẩm như HDPE, 
PP, styren, ethylen glycol, paraxylen,... Về 
dài hạn, sự phát triển nhanh chóng của lĩnh 
vực tái chế cơ học và tái chế hóa chất cũng 
sẽ đóng vai trò lớn đối với khả năng tự 
cung tự cấp hóa chất của Trung Quốc.  

Do hậu quả của các biện pháp chống 
dịch theo chính sách zero-COVID nên về 
ngắn hạn và trung hạn Trung Quốc sẽ 
không còn đóng vai trò như động lực nhu 
cầu đối với các ngành công nghiệp nói 
chung và công nghiệp hóa chất nói riêng 
trên thế giới, vai trò mà nhờ đó các nền 
kinh tế trên thế giới đã đạt được những thời 
kỳ tăng trưởng kinh tế cao hơn dự báo  n 

HV 
Theo Chemical & Engineering News, 

10/2022
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Các công ty sản xuất phân bón cũng 
như khai thác quặng phốtphat tại 
Trung Đông đã đạt lợi nhuận cao kỷ 

lục và đang tăng sản lượng trong bối cảnh 
giá phân bón trên toàn cầu tăng mạnh. 

Trung Đông không chỉ được biết đến 
như những sa mạc khô cằn với nhu cầu 
nhập khẩu lương thực thực phẩm cao hàng 
đầu trên thế giới, mà còn là khu vực giàu 
tài nguyên khoáng sản với những nguồn 
nguyên liệu quan trọng cho sản xuất phân 
bón. Sự phát triển mới đây của ngành sản 
xuất phân bón trong khu vực cho thấy một 
phần sự dịch chuyển lớn đang diễn ra trong 
nền kinh tế toàn cầu. 

Năm 2021 Trung Đông đã chiếm 19% 
thị phần xuất khẩu phân lân, 35% thị phần 
xuất khẩu urê, 19% thị phần xuất khẩu 
amoni nitrat và 10% thị phần xuất khẩu 
phân kali trên thị trường xuất khẩu phân 
bón quốc tế. Bắc Phi cũng là khu vực cung 
ứng quan trọng đối với phân lân (chiếm 
25% thị phần) và các hợp chất nitơ trên thế 
giới. 
Xu hướng tăng giá phân bón  

Giá phân bón đã tăng hơn gấp đôi trong 
năm 2021 khi dịch COVID-19 lắng xuống 
và ngành sản xuất phân bón đứng trước 
những thách thức lớn do sự rối loạn của 
chuỗi cung ứng. Nhiều yếu tố đã hỗ trợ cho 
xu hướng tăng giá phân bón: các trận bão 
cản trở sản xuất ở Mỹ, Trung Quốc cấm 
xuất khẩu phân lân, giá khí thiên nhiên 
tăng cao buộc nhiều nhà máy sản xuất phân 
bón tại châu Âu phải đóng cửa.  

Chiến tranh Nga-Ucraina đã mang lại 
động lực mới cho xu hướng tăng giá phân 
bón, khi nguồn cung từ Nga - nước xuất 
khẩu phân bón lớn nhất trên thế giới - bị tắc 
nghẽn vì các biện pháp trừng phạt của 

phương Tây và hoạt động chiến sự với 
Ucraina. 

Mặc dù các biện pháp trừng phạt quốc 
tế đã được nới lỏng một phần để cho phép 
mua phân bón từ Nga, nhưng nhiều công ty 
kinh doanh phân bón vẫn tránh xa nguồn 
cung từ nước này do lo ngại vi phạm các 
quy định khác. Bản thân chính phủ Nga 
cũng đã đe dọa sẽ cắt đứt các tuyến đường 
vận chuyển. 
Cơ hội cho các nhà sản xuất phân bón 
Trung Đông 

Trong bối cảnh những rối loạn về nguồn 
cung như vậy, Trung Đông đã có cơ hội lớn 
để cải thiện hình ảnh nhà cung ứng phân 
bón đáng tin cậy cho các thị trường lớn. 

Một số chính phủ và công ty ở các nước 
trên thế giới đã nắm bắt những dấu hiệu đó. 
Tháng 5/2022, Bộ trưởng Nông nghiệp 
Braxin bắt đầu một chuyến đi thăm gọi là 
“ngoại giao phân bón” đến các nước 
Gioocđani, Ai Cập và Marốc. Xu hướng 
tăng giá phân bón trong thời gian qua là 
điều đặc biệt đáng lo ngại đối với Braxin - 
quốc gia sản xuất nông nghiệp lớn và nước 
nhập khẩu phân bón hàng đầu trên thế giới. 
Braxin phụ thuộc nhiều vào nguồn cung 
phân bón từ Nga và đã phải chứng kiến 
nguồn cung này sụt giảm mạnh. Tháng 4-
2022, Nga chỉ xuất khẩu 300.000 tấn phân 
bón sang Braxin, giảm gần một nửa so với 
lượng giao hàng thông thường cùng kỳ 
hàng năm.  

Giảm tiêu thụ phân bón có nghĩa là 
năng suất thu hoạch giảm, tình trạng thiếu 
nguồn cung phân bón đã dẫn đến những 
cảnh báo về khả năng xảy ra cuộc khủng 
hoảng lương thực toàn cầu. Các nước 
Trung Đông cũng không phải là ngoại lệ. 
Một số nước Trung Đông như Ai Cập và 
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Tuynisi đang gặp khó khăn vì phải mua lúa 
mì với giá đã quá cao nay càng tăng cao 
hơn do chiến tranh Nga-Ucraina. 

Tuy nhiên, những căng thẳng địa chính 
trị và tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng 
lại mang đến lợi ích lớn cho một số quốc 
gia khác ở Trung Đông. 

Theo chủ tịch Công ty Abu Quir 
Fertilizers, công ty sản xuất phân đạm lớn 
nhất của Ai Cập, năm 2021 đã trở thành 
năm tuyệt vời cho các công ty phân bón 
trên thế giới, kể cả những công ty ở Trung 
Đông. Ai Cập có vị thế đặc biệt thuận lợi 
nhờ có chi phí năng lượng và hậu cần thấp 
hơn nhiều so với châu Âu, vì vậy giá phân 
bón cũng cạnh tranh hơn rất nhiều. 

Giá phân bón tăng đã làm tăng mạnh lợi 
nhuận của Công ty Abu Quir Fertilizers, 
quý I/2022 công ty đã đạt lợi nhuận 376 
triệu USD, cao gần gấp 3 so với mức 131 
triệu USD cùng kỳ năm trước. 
Đây là xu hướng phổ biến trên khắp khu 

vực. Công ty khai thác khoáng sản Ma’aden 
của Arập Xê-út thông báo đạt lợi nhuận 
ròng 772 triệu USD trong quý I/2022, tăng 
246% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi 
đó, lợi nhuận của Công ty phân lân OCP 
của Marốc tăng 272%, lợi nhuận của Công 

ty khai thác quặng phốtphat của Gioocđani 
còn tăng mạnh hơn, cao hơn 1.000% so với 
cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh sản xuất phân lân, Gioocđani 
vốn nghèo tài nguyên nay đã trở thành là 
nhà sản xuất phân kali duy nhất ở khu vực 
các nước Ả-rập. Năm 2021, Gioocđani 
chiếm khoảng 4% thị phần xuất khẩu phân 
kali trên thế giới và trở thành quốc gia 
cung ứng phân kali lớn thứ 6 trên toàn cầu. 

Trên thị trường phân kali toàn cầu, 
Gioocđani chỉ chiếm thị phần nhỏ so với 
Nga và Belarut - hai quốc gia chiếm 40% 
xuất khẩu phân kali của thế giới. Nhưng 
ngành sản xuất phân kali của Belarut đã bị 
trừng phạt từ năm 2021, sau khi chính phủ 
nước này bị tố cáo đàn áp phe đối lập. Từ 
khi chiến tranh Nga-Ucraina bùng nổ, 
Belarut và Nga còn bị áp đặt thêm nhiều 
biện pháp trừng phạt. 
Mở rộng sản xuất 

Chủ tịch Công ty Arab Potash (APC) tại 
Gioocđani cho biết, hoạt động sản xuất của 
Công ty đã tăng mạnh từ khi Belarut phải 
chịu các biện pháp trừng phạt. Sau đó, mâu 
thuẫn giữa Nga và Ucraina càng làm tăng 
thêm động lực cho sản xuất phân kali tại 
Gioocđani. 
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Giá phân kali đã tăng lên mức cao chưa 
từng thấy trước khi xảy ra chiến tranh Nga-
Ucraina và đã tăng thêm 50% sau khi Nga 
tiến quân vào Ucraina. Khách hàng châu 
Âu muốn Công ty APC lấp lỗ hổng của 
chuỗi cung ứng. Vì vậy, chỉ trong quý đầu 
năm thu nhập của Công ty đã tăng 260%. 

Công ty APC tin tưởng xu hướng trên sẽ 
tiếp tục và dự định sẽ mở rộng hoạt động 
sản xuất đến Mỹ, Ôxtrâylia, Braxin, bên 
ngoài những thị trường truyền thống của 
mình ở châu Á. Công ty có kế hoạch tăng 
sản lượng phân kali dạng hạt đỏ từ 0,5 triệu 
tấn/năm lên 1,2 triệu tấn/năm vào năm 
2023. 

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng 
các quốc gia khác khó có thể bù đắp sự 
thiếu hụt nguồn cung phân kali từ những 
quốc gia sản xuất quy mô lớn như Nga và 
Belarut.  

Theo Hiệp hội phân bón quốc tế IFA, 
Trung Đông có năng lực cạnh tranh tốt hơn 
trong sản xuất phân lân và phân đạm. 
Marốc hiện chiếm 72% trữ lượng quặng 
phốtphat toàn cầu và là quốc gia xuất khẩu 
phân bón lớn thứ tư trên thế giới. Đầu năm 
2022, Công ty OCP của Marốc đã tuyên bố 
sẽ tăng thêm 10% sản lượng phân bón của 
mình.  

Tại các nước Vùng Vịnh Ba Tư, một số 
dự án mới cũng sẽ được đưa vào vận hành. 

Oman dự định sẽ khánh thành nhà máy 
amoniăc mới trong năm nay, trong khi đó 
Arập Xê-út hy vọng chương trình đầu tư 
vào ngành khai khoáng và sản xuất phân 
bón sẽ giúp chuyển đổi nền kinh tế đất 
nước để giảm bớt phụ thuộc vào xuất khẩu 
dầu mỏ. Công ty Ma’aden đã có kế hoạch 
đưa vào vận hành nhà máy amoniăc mới 
trong năm 2022.  

Những chương trình mở rộng sản xuất 
amoniăc đã đến rất đúng lúc, khi thế giới 
đang rất cần những nguồn cung amoniăc 
như vậy. 

Hơn nữa, tham vọng của các quốc gia 
Vùng Vịnh Ba Tư đối với việc mở rộng sản 
xuất phân đạm đang được hỗ trợ nhờ 
nguồn cung khí thiên nhiên rẻ tiền trong 
khu vực.  

Trong lĩnh vực sản xuất phân đạm urê, 
Quata, Ai Cập và Arập Xê-út hiện nằm 
trong số 5 quốc gia hàng đầu trên thế giới, 
chiếm tổng cộng 29% thị phần xuất khẩu 
toàn cầu năm 2021, trong khi đó Nga 
chiếm 14% thị phần. Các nhà phân tích thị 
trường tin rằng các quốc gia Trung Đông 
đang có vị thế rất tốt để lấp lỗ hổng nguồn 
cung do Nga để lại trong lĩnh vực này  n 

HS 
Theo Chemical & Engineering News, 

7/2022
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Đứng trước tình trạng nguồn cung 
phân kali bất ổn trên thế giới và 
những lo ngại về an ninh lương 

thực trên toàn cầu, các công ty sản xuất 
phân kali tại Saskatchewan (Canađa) đang 
có kế hoạch gia tăng sản lượng trước mắt 
và dài hạn. Saskatchewan là khu vực có vị 
thế lấp chỗ trống trên thị trường phân kali 
mà Nga và Belarut để lại sau khi chịu các 
biện pháp trừng phạt của các nước 
phương Tây.  

Các công ty lớn như Nutrien, Mosaic 
và K+S đều đã công bố kế hoạch tăng sản 
lượng phân kali tại các nhà máy ở 
Saskatchewan.  

Tháng 3/2022 nhà sản xuất phân bón 
hàng đầu thế giới là Công ty Nutrien đã 
công bố kế hoạch tăng công suất phân kali 
lên khoảng 15 triệu tấn/năm trong năm 
2022, cao hơn gần 1 triệu tấn so với dự 
kiến trước đó. 

Năm 2022, sản lượng phân kali của 
Công ty Nutrien được dự báo sẽ tăng gần 

20% so với năm 2020, chiếm 70% sản 
lượng tăng thêm trên toàn cầu trong cùng 
thời kỳ. Công ty dự định sẽ tăng chi phí 
đầu tư trong năm 2022 và thuê thêm lao 
động trên toàn bộ mạng lưới các mỏ 
quặng kali của mình ở Saskatchewan 
(Canađa). 

Trong quý II/2022, doanh số phân bón 
của Công ty Nutrien đạt 14,5 tỉ USD, tăng 
49% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận 
ròng của Công ty tăng mạnh 224%, đạt 
3,6 tỉ USD, trong bối cảnh chiến tranh 
Nga-Ucraina tiếp tục gây áp lực tăng giá 
trên các thị trường phân bón toàn cầu.  

Năm 2022, giá phân kali trên thế giới 
đã tăng lên mức cao chưa từng thấy trong 
nhiều năm, khiến cho nhu cầu ở nhiều nơi 
tạm thời giảm mạnh. Mặc dù vậy, trong 
cuộc họp báo mới đây vào đầu tháng 
11/2022 Công ty Nutrien tuyên bố sẽ giữ 
nguyên kế hoạch mở rộng sản xuất phân  

(Xem tiếp trang 12) 
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Theo dự báo của Công ty phân tích 
thị trường Artikol (Anh), năm 2025 
tiêu thụ TiO 2  toàn cầu sẽ tăng lên 

khoảng 8 triệu tấn/năm. Ngành sản xuất 
sơn và chất bọc phủ là lĩnh vực tiêu thụ 
TiO 2   lớn nhất với 4,42 triệu tấn/năm, 
chiếm 55% tiêu thụ TiO 2   toàn cầu. Tăng 
trưởng của thị trường TiO 2   liên quan chặt 
chẽ với sự tăng trưởng của thị trường nhà 
ở, lĩnh vực xây dựng thương mại và thị 
trường bao bì, do đó thường tăng trưởng 
theo GDP của các quốc gia. 

Trong 40 năm, từ 1980 đến 2020, có 12 
năm nhu cầu bột màu TiO 2   trên toàn thế 
giới tăng trưởng trên 5%/năm, nhưng 
cũng có 12 năm tăng trưởng âm. Tốc độ 
tăng trưởng trung bình trong thời gian đó 
đạt 3%/năm. 

Nhưng trong thời gian gần đây, sự kết 
hợp của nhiều yếu tố đã ảnh hưởng bất lợi 
đến tăng trưởng của thị trường TiO 2   khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương: Sự tái 
xuất hiện của các ca nhiễm COVID-19 Ở 
Trung Quốc, sự bất ổn của nhu cầu, giá 
dầu mỏ cao do chiến tranh Nga-Ucraina 

dẫn đến suy giảm kinh tế trên thế giới,... 
Xu hướng giảm giá  

Tại Trung Quốc, sự sụt giảm nhu cầu 
của lĩnh vực sơn cuối dòng đã dẫn đến xu 
hướng giảm giá TiO 2  . Trên thị trường nội 
địa Trung Quốc, giá TiO 2  trong tháng 
7/2022 đã giảm khoảng 5,3% so với tháng 
trước. Ở phía nguyên liệu đầu vào, giá 
SO 2   giảm cũng giúp giảm chi phí sản xuất 
TiO 2  . Các nhà sản xuất cho biết, tình trạng 
dư thừa nguồn cung đã ảnh hưởng đến cân 
bằng cung cầu, vì vậy họ phải giảm giá 
bán để tránh tồn kho sản phẩm. Hơn nữa, 
chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) đã 
giảm xuống 49,0 trong tháng 7, khiến cho 
nền tảng nhu cầu càng suy yếu.  

Tại Thái Lan, giá TiO 2   trong tháng 
7/2022 đã giảm 6,7% so với tháng trước 
do những diễn biến bất lợi của nhu cầu ở 
các ngành tiêu thụ cuối dòng. 

Mặt khác, thị trường TiO 2   tại Ấn Độ đã 
thể hiện xu hướng ngược lại với các nước 
khác ở châu Á như Trung Quốc và Thái 
Lan. Đầu tháng 8/2022, giá TiO 2   giao 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHIỀU YẾU TỐ BẤT LỢI ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG TIO 2  TẠI 

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
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ngay trên thị trường Ấn Độ đã tăng 3,1%, 
tương đương mức tăng 110 USD/tấn. 

Về ngắn hạn, giá TiO 2   tại Châu Á-
Thái Bình Dương có thể đi theo xu hướng 
giảm do nhu cầu giảm ở cuối mùa xây 
dựng. Bên cạnh đó, những lo ngại về suy 
thoái kinh tế toàn cầu sẽ góp phần vào xu 
hướng giảm giá trên thị trường TiO 2   của 
khu vực. 
Nhu cầu cuối dòng suy yếu 

Tình trạng dễ tổn thương của kinh tế vĩ 
mô hiện nay ở Mỹ và những thách thức 
kinh tế ở châu Âu đang cản trở sự tăng 
trưởng của các ngành xây dựng cũng như 
sản xuất xe ôtô - những hộ tiêu thụ TiO 2 
cuối dòng quan trọng. Các biện pháp 
phòng ngừa mà chính phủ Mỹ thực hiện 
để đối phó với lạm phát đã dẫn đến sự suy 
giảm hoạt động kinh tế ở nhiều ngành 
công nghiệp cuối dòng khác nhau. Giá trị 
của đồng đôla Mỹ tăng mạnh càng làm 
tăng thêm lạm phát và căng thẳng tài 
chính ở các thị trường khu vực trên thế 
giới, gây áp lực lên thị trường TiO 2  . 

Tại Mỹ, nhà sản xuất TiO 2   hàng đầu là 
Công ty Chemours đã cắt giảm sản xuất 
do sự suy giảm tiếp tục của nhu cầu TiO2 
trên thị trường khu vực cho đến quý 
III/2022. Chi phí cao và áp lực lạm phát 
đã ảnh hưởng bất lợi đến tâm trạng của 
người tiêu dùng. Cục Dự trữ liên bang 
Mỹ đang mạnh tay nâng lãi suất cùng với 
chính sách thắt chặt tiền tệ. Hơn nữa, các 
nhà sản xuất cuối dòng đã thông báo 
những lượng hàng tồn kho lớn, dẫn đến 
sự giảm giá TiO 2   trên thị trường giao 
ngay.  

Trong khi đó, thị trường TiO 2   châu Âu 
đang đối mặt với những thách thức lớn do 
sự sụt giảm nguồn cung khí thiên nhiên 
gây áp lực lên các ngành xây dựng và sản 
xuất xe ôtô.  

Nhìn chung, nhu cầu thị trường TiO2 
trên thế giới và khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương trong thời gian tới sẽ tiếp tục 
chịu áp lực giảm trước những lo ngại 
ngày càng tăng về suy thoái kinh tế tại 
châu Âu và Mỹ   n 

HV 
Theo Paint & Coating, 9/2022

kali. Quyết định này được đưa ra sau khi 
giá phân kali giảm từ mức cao nhất trong 
nhiều năm do nông dân ở Bắc Mỹ và 
Braxin trì hoãn mua, dẫn đến tình trạng dư 
thừa cục bộ ở một số khu vực. 

Giám đốc Công ty Nutrien, cho biết 
Công ty tiếp tục tin tưởng tình trạng thiếu 
hụt nguồn cung phân kali trên thế giới là 
có thực. Vì vậy, về dài hạn Nutrien sẽ giữ 
nguyên kế hoạch tăng công suất phân kali 
lên 18 triệu tấn/năm vào năm 2025, cao 
hơn 20% so với hiện nay. Kế hoạch này sẽ 
giúp giảm tình trạng nguồn cung thắt chặt 
do các biện pháp trừng phạt đang áp đặt 
lên Nga và Belarut - những quốc gia sản 
xuất phân kali lớn thứ hai và thứ ba trên 
thế giới (sau Canađa).   

Bên cạnh Nutrien, Công ty K+S đã 
công bố kế hoạch tăng sản lượng lên 4,0 
triệu tấn/năm tại nhà máy ở Bethune 
(Saskatchewan), Công ty đang tìm cách 
thuê thêm lao động để thực hiện kế hoạch 
này. 

Công ty Mosaic cũng đang thực hiện 
các biện pháp để tăng tiếp công suất phân 
kali lên thêm 1,5 triệu tấn/năm trong nửa 
sau năm 2023 tại nhà máy ở Esterhazy và 
mỏ Colonsay (Saskatchewan).   

Trong khi đó, Tập đoàn BHP 
(Ôxtrâylia) đang tìm cách tăng tốc độ triển 
khai dự án phân kali với vốn đầu tư 12 tỉ 
USD tại Jansen (Saskatchewan), dự án này 
có thể bổ sung 4 triệu tấn/năm vào nguồn 
cung phân kali toàn cầu. 

Saskatchewan là khu vực sản xuất phân 
kali lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 
30% sản lượng phân kali toàn cầu. Trong 
15 năm qua, ngành sản xuất phân kali tại 
đây đã cam kết đầu tư khoảng 390 tỉ USD 
cho các kế hoạch phát triển mỏ mới và mở 
rộng sản xuất    n 

LH 
Theo World Fertilizer, 6/2022

CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT... 
(Tiếp theo trang 10)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện 
thân của dân tộc, là kết tinh của 
văn hóa Việt Nam. Tư tưởng 

của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đối 
ngoại mang đậm dấu ấn truyền thống 
ngoại giao của dân tộc, đó là tư tưởng 
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng 
phát triển giữa các dân tộc. 

Với vị trí địa - văn hóa giao thoa 
nên trong suốt chiều dài lịch sử của 
mình, Việt Nam đã tiếp xúc và giao lưu 
với nhiều nền văn hóa và văn minh. 
Nắm bắt sự chuyển biến của thời đại 

Cũng do vị trí chiến lược về địa - 
chính trị, Việt Nam thường xuyên phải 
tiến hành các cuộc kháng chiến chống 
giặc ngoại xâm mà kẻ thù luôn là các 
thế lực hùng mạnh và hung hãn. Liên 
tục trải qua các cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm và chịu nhiều hậu 
quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam 
là quốc gia hơn ai hết hiểu thế nào là 
giá trị của hòa bình. 

Chính vì vậy, cùng với truyền thống 
hòa hiếu và hữu nghị, người Việt luôn 
tìm cách gìn giữ hòa bình, tránh nạn 
binh đao. Người Việt Nam chỉ buộc 
phải chấp nhận chiến tranh khi giới 
hạn cuối cùng là chủ quyền quốc gia, 
độc lập dân tộc bị xâm phạm. Đó là lúc 
cả đất nước lại nhất tề đứng dậy, trên 
dưới đồng lòng làm nên những chiến 
công hiển hách. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình  
Trong suốt chiều dài lịch sử hàng 

nghìn năm, tinh thần hòa hiếu đã thấm 
sâu vào trong dòng máu nóng của mỗi 
người dân nước Việt cả trong đấu tranh 
bảo vệ chủ quyền đất nước giữ vững 
môi trường hòa bình của khu vực và 
trên toàn thế giới và trong cả đời sống 
thường nhật. Tinh thần ấy không bao 
giờ ngừng tắt mà nó luôn có sức thôi 
thúc, lan tỏa trong đời sống con người. 
Và bất cứ ở đâu, khi nào có làn gió 
mới, ngọn lửa ấy lại được thổi bùng 
lên mãnh liệt. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân 
của dân tộc, là kết tinh của văn hóa 
Việt Nam. Là một chiến sĩ cách mạng 
kiên cường trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lại là biểu tượng của hòa bình và 
tình hữu nghị. 

Hô ̀ Chí Minh là một trong số ít lãnh 
tụ cách mạng nhận thức được sự 
chuyển biến của thời đại sẽ làm thay 
đổi quan hệ giữa các quốc gia dân tộc 
trên phạm vi toàn cầu. Người coi đấu 
tranh thiết lập quan hệ bình đẳng giữa 
các quốc gia, chống lại mọi sự áp đặt, 
thống trị bất công của các “nước lớn” 
cũng là sự hoàn chỉnh của công cuộc 
giải phóng dân tộc. 

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh 
mang đậm dấu ấn truyền thống ngoại 
giao của dân tộc, đó là tư tưởng hòa 

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỀ HÒA BÌNH

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
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bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát 
triển giữa các dân tộc. Xuất phát từ 
tình thương yêu con người, quý trọng 
sinh mạng con người, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã tìm mọi cách ngăn chặn xung 
đột vũ trang, tận dụng mọi khả năng 
giải quyết xung đột bằng biện pháp 
hòa bình. 
Đối với Người, việc tiến hành chiến 

tranh chỉ là giải pháp cuối cùng. Ngay 
cả khi bắt buộc phải tiến hành chiến 
tranh để bảo vệ đất nước, Người vẫn 
tìm mọi cách nhằm cứu vãn hòa bình. 
Trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi 
thư cho Chính phủ và nhân dân Pháp, 
cho tướng lĩnh, binh sĩ quân đội Pháp 
và những kiều dân Pháp ở Việt Nam, 
cho các chính phủ, các nhà hoạt động 
chính trị, văn hóa và nhân dân các 
nước. Nội dung thư vừa tố cáo cuộc 
chiến tranh xâm lược của thực dân 
Pháp, vừa kêu gọi đàm phán hòa bình. 
Người không bỏ lỡ cơ hội nào để hòa 
giải với Pháp. 

Trong kháng chiến chống Pháp, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã sáng lập ra Ủy ban 
Hòa bình Việt Nam nhằm góp phần 
vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình của Việt 
Nam và mở rộng quan hệ với phong 
trào hòa bình thế giới. Đây là một 
trong những tổ chức nhân dân đầu tiên 
của Việt Nam do đích thân Bác Hồ là 
Chủ tịch danh dự đầu tiên. 
Hòa bình là lợi ích cho các dân tộc 

Trải qua gần 70 năm hoạt động, 
cùng với sự thăng trầm của lịch sử, Ủy 
ban Hòa bình Việt Nam đã đóng góp 
tích cực vào việc củng cố tinh thần 
đoàn kết của các giai cấp, các tầng lớp 
nhân dân Việt Nam và kêu gọi những 

người yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước 
và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng 
đóng góp tích cực vào phong trào đấu 
tranh của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, bảo vệ công lý, chống chiến 
tranh xâm lược. 

Chính vì thế, sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc của nhân dân Việt 
Nam trước đây và sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc ngày nay đã tranh thủ 
được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của 
đông đảo bạn bè trên toàn thế giới, 
thông qua các hoạt động đối ngoại 
nhân dân đa dạng, phong phú và sáng 
tạo. Đó là một trong những nhân tố 
quan trọng giúp chúng ta làm nên 
những thắng lợi huy hoàng, có được 
độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc và 
một Việt Nam như ngày hôm nay. 

Trong suốt hai cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm của dân tộc, theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam luôn 
nêu cao ngọn cờ hòa bình, đưa ra nhiều 
sáng kiến hòa bình, đồng thời đẩy 
mạnh hoạt động ngoại giao làm cho dư 
luận thế giới thấy được thực chất của 
tình hình Việt Nam, bản chất cuộc 
chiến tranh xâm lược của thực dân, đế 
quốc và luận điệu hòa bình giả dối của 
chúng. 

Theo Hồ Chí Minh, hòa bình là lợi 
ích của tất cả các dân tộc, do đó phải 
đấu tranh cho hòa bình trên thế giới 
được bền vững, “giữ gìn hòa bình thế 
giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta. 
Vì lợi ích của nhân dân lao động khắp 
thế giới là nhất trí. 
Đối với Người, ai làm gì mang lại 

lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta 
đều là bạn. Bất kỳ ai làm điều gì có hại 
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cho nhân dân và Tổ quốc ta đều là kẻ 
thù... Phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân 
“Phải có tinh thần dân tộc vững chắc 
và tinh thần quốc tế đúng đắn”. 
Đối với các đế quốc đem quân xâm 

lược Việt Nam, Hồ Chí Minh phân biệt 
nhân dân với các Chính phủ cầm 
quyền, thúc đẩy phong trào phản chiến 
của nhân dân các nước này, cô lập lực 
lượng hiếu chiến. Trong tư tưởng và 
mọi hoạt động ngoại giao, Hồ Chí 
Minh luôn thấm nhuần đạo lý của cha 
ông “Lấy nhân nghĩa để thắng hung 
tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” 
(Nguyễn Trãi). Chúng ta bất khuất, 
kiên cường chống chiến tranh xâm 
lược nhưng luôn mở cánh cửa cho 
quân viễn chinh rút khỏi Việt Nam. 
Khi đã đánh bại ý chí xâm lược của kẻ 
thù, chúng ta vẫn đại lượng mở lòng 
hiếu sinh tha cho quân xâm lược trở về 
quê cũ trong bình yên để tránh đổ máu 
thêm cho hai dân tộc. 
Đối với bạn bè và đồng chí, Người 

luôn xây đắp tình cảm “vừa là đồng chí 
vừa là anh em” và tinh thần quốc tế 
trong sáng. Đối với Người - một người 
dân mất nước, bị nô lệ thì giá trị tinh 
thần lớn nhất là “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do!”. Nhiều năm từng làm 
nghề lao động cực nhọc, từng nếm 
cảnh lao tù đày đọa, Người có mối 
đồng cảm thương xót sâu sắc đối với 
số phận của tất cả các dân tộc bị áp 
bức. Vì vậy, ngay khi bước vào cuộc 
đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh đã 
thực hiện được sự kết hợp giữa đấu 
tranh giải phóng dân tộc mình với đấu 
tranh “giải phóng những người bị áp 
bức khỏi các lực lượng thống trị, thực 
hiện tình yêu thương và bác ái”. 

Hồ Chí Minh gắn bó với dân tộc 
mình, đồng thời cũng dành những tình 
cảm thắm thiết với mọi dân tộc trên thế 
giới, luôn luôn ủng hộ những cuộc đấu 
tranh yêu nước và cách mạng bất cứ ở 
đâu, quan tâm chí tình tới bạn bè quốc 
tế, chăm sóc ân cần mọi số phận con 
người bằng những việc làm cảm động 
và thiết thực. Người là hiện thân của 
tinh thần “Quan san muôn dặm một 
nhà, bốn phương vô sản đều là anh 
em” và lý tưởng “Người với người là 
bạn”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng 
sáng tạo truyền thống hòa bình hữu 
nghị của dân tộc Việt Nam ở trong bất 
cứ hoàn cảnh nào. Người đã chỉ đạo 
xây dựng đường lối ngoại giao theo 
tinh thần giương cao ngọn cờ độc lập 
và hòa bình, tập hợp các lực lượng tiến 
bộ thành một mặt trận quốc tế ủng hộ 
Việt Nam. Đó là những chủ trương 
đường lối đúng đắn, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ cách mạng, góp phần phá vỡ 
âm mưu của các đế quốc lớn muốn 
biến chiến tranh xâm lược Việt Nam 
thành cuộc xung đột giữa hai hệ tư 
tưởng, qua đó vạch trần thủ đoạn tàn 
bạo và những luận điệu xuyên tạc của 
các đế quốc lớn. 

Có thể khẳng định rằng, tư tưởng 
hòa bình, hữu nghị luôn thường trực 
trong con người Hồ Chí Minh. Ngay 
cả khi phải tiến hành cuộc đấu tranh 
một mất một còn với bọn đế quốc, thực 
dân để giành độc lập dân tộc, Người 
cũng luôn luôn tìm kiếm mọi cơ hội 
đối thoại, đàm phán nếu có thể để né 
tránh một cuộc chiến bạo lực, phi 
nghĩa./. 

PHẠM HUỆ sưu tầm
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Ngày 25/11/2022 tại Hà Nội, Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam 
(Vinachem) tổ chức Hội nghị 

Sản xuất Thông minh năm 2022 (theo 
hình thức trực tiếp và trực tuyến). Đến 
dự Hội nghị có đại diện Vụ Công 
nghiệp - Ủy ban QLV NN tại DN; Bộ 
Khoa học Công nghệ; Cục Hóa chất 
(Bộ Công Thương); các chuyên gia 
trong lĩnh vực sản xuất thông minh của 
Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. Về phía Tập đoàn 
Hóa chất có ông Lê Hoàng - Phó Tổng 
giám đốc, ông Nguyễn Hữu Tú - 
Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, 
Đảng ủy, Công đoàn cùng lãnh đạo, 
cán bộ kỹ thuật và công nghệ thông tin 
tại các đơn vị thành viên. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam trình bày tham luận “Phát 
triển sản xuất thông minh là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong công 
tác KH&CN của Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam”. Theo đó, hiện nay các 
quốc gia trên thế giới đang triển khai 
mạnh mẽ việc áp dụng sản xuất thông 
minh. Theo dự báo của IDC 
(Worldwide Digital Transformation 
2020 Predictions), đến năm 2025 chi 
tiêu cho chuyển đổi số (Digital 
Transformation) trên toàn cầu sẽ đạt 
4,7 nghìn tỉ USD.  

Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc… là những quốc gia đi 

TIN TRONG NGÀNH

VINACHEM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
SẢN XUẤT THÔNG MINH NĂM 2022
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đầu trong việc ứng dụng các sáng kiến 
sản xuất thông minh hiện nay. Chính 
phủ Hàn Quốc đã xây dựng biện pháp 
nhằm thúc đẩy việc hình thành 30.000 
nhà máy thông minh vào năm 2022. 
Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng các công 
ty trong ngành sản xuất sẽ tạo ra 
66.000 việc làm thông qua tự động hóa 
50% cơ sở sản xuất và tăng 18 nghìn tỷ 
won (16 tỷ USD) doanh thu.  

Tại Vinachem, một số doanh nghiệp 
đã chủ động nắm bắt xu hướng, tận 
dụng thời cơ từng bước chuyển đổi 
hoạt động sản xuất theo hướng sản 
xuất thông minh. Đơn cử, Công ty CP 
Bột giặt LIX đã xây dựng và đưa vào 
sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý 
kênh phân phối (DMS) cho phép giám 
sát chuỗi các hoạt động từ khâu bán 
hàng, quản lý hàng tồn kho đến khâu 
đặt hàng từ các nhà phân phối, góp 
phần tăng đáng kể hiệu quả sản xuất 
kinh doanh nhờ tăng sản lượng bán 
hàng…; Công ty CP Cao su Đà Nẵng 
đã đầu tư một số dây chuyền hiện đại 
theo hướng vận dụng mô hình “Nhà 
máy sản xuất thông minh”, nâng cao 

hiệu quả quản lý và hiệu lực kiểm soát 
quy trình sản xuất; Công ty CP Pin Ắc 
quy Miền Nam nghiên cứu đầu tư các 
dây chuyền sản xuất hiện đại khép kín, 
hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm 
tự động nhằm vừa nâng cao và ổn định 
chất lượng sản phẩm vừa bảo đảm yếu 
tố môi trường… 

Dự thảo Đề án cơ cấu lại Vinachem 
giai đoạn 2021-2025 cũng xác định rõ 
lộ trình cải tiến, đổi mới công nghệ 
giai đoạn 2021-2025, trong đó: việc 
triển khai định hướng quốc gia về cách 
mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi 
số được Tập đoàn xác định là một 
trong những nội dung trọng tâm, là yêu 
cầu khách quan để giải quyết một số 
khó khăn cấp thiết của quá trình sản 
xuất. 

Các đại biểu cũng được nghe các 
chuyên gia đến từ Bộ Công Thương, 
Đại học Bách Khoa Hà Nội trình bày: 
Giới thiệu Đề án sản xuất thông minh 
của Bộ Công Thương; Nhà máy sản 
xuất thông minh - định hướng và phát 
triển; Phân tích, đánh giá và xây dựng 
bộ cơ sở dữ liệu cho điều khiển thông 
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minh các dây chuyền sản xuất hóa 
chất... 

Tham luận tại Hội nghị, đại biểu 
đến từ các đơn vị thành viên Tập đoàn 
đã chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa 
học công nghệ vào quá trình sản xuất 
kinh doanh tại đơn vị mình như: Ứng 
dụng chuyển đổi số cho hệ thống quản 
lý lốp PCR ADVENZA (Casumina); 
Nâng cấp công suất chiết chai, đầu tư 
hệ thống Robot xếp thùng lên pallet, 
triển khai các phần mềm quản lý bán 
hàng và quản lý sản xuất (Công ty CP 
Bột giặt LIX); Áp dụng công nghệ 4.0 
trong công tác quản lý vòng đời sản 
phẩm phân bón Lâm Thao (Công ty 
CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm 
Thao)... 

Kết luận hội nghị, ông Lê Hoàng 
nhấn mạnh, hiện nay Vinachem đang 
xây dựng những định hướng hoạt động 
và giải pháp về kỹ thuật công nghệ, 
trong đó xác định nhiệm vụ triển khai 
chuyển đổi số trong sản xuất là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm và 
yêu cầu khách quan, đòi hỏi triển khai 
kịp thời.  

Thực tế cho thấy, các công nghệ 
hiện nay phát triển rất nhanh. Từ thế 
kỷ 18 diễn ra cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần 1, sau đó 100 năm đến Cách 
mạng công nghiệp lần 2, sau 50 năm là 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 3; năm 
2011 đánh dấu Cách mạng công 
nghiệp 4.0 và năm 2023 dự báo là 5.0. 
Để triển khai lộ trình đổi mới khoa 

học công nghệ theo định hướng quốc 
gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 là 
sản xuất có tính hệ thống, năm 2023 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ phối 
hợp với các đơn vị thành viên đánh giá 
hiện thực dây chuyền sản xuất, đánh 
giá khả năng tự động hóa, số hóa từng 
khâu, từng phần, từng công đoạn của 
dây chuyền sản xuất trên cơ sở đánh 
giá khả năng tự động hóa. Đồng thời, 
xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới 
tự động hóa dây chuyền thiết bị sản 
xuất dựa trên khả năng đáp ứng về vốn 
và công nghệ của các doanh nghiệp 
trong toàn tập đoàn. 

“Hiện tại, một trong những hạn chế 
của doanh nghiệp là nguồn vốn tương 
đối nhỏ nên để đầu tư đổi mới công 
nghệ cũng có những khó khăn nhất 
định. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn 
cần phải lựa chọn những giải pháp 
thích ứng phù hợp với từng đơn vị để 
làm. Đề nghị các doanh nghiệp trước 
hết phải có phân tích, đánh giá thực tế 
rồi quyết định tập trung làm việc gì, 
làm như thế nào” - ông Lê Hoàng nhấn 
mạnh    n 

NGỌC SƠN
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Công tác bảo vệ môi trường 
(BVMT) đang được xem là một 
trong những yếu tố quan trọng 

quyết định sự phát triển của doanh 
nghiệp. Nhận thức tầm quan trọng đó, 
trong những năm qua Công ty Cổ phần 
Cao su Đà Nẵng (DRC) luôn đề cao 
BVMT vì mục tiêu phát triển bền 
vững.  

Theo đó, DRC luôn quan tâm chỉ 
đạo các phòng, ban, đơn vị sản xuất 
trong Công ty đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, vận động cán bộ công 
nhân viên tích cực tham gia các hoạt 
động BVMT. Hàng năm, DRC thông 
qua nội dung triển khai nhiệm vụ 
BVMT trong kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Bộ máy làm công 
tác BVMT của Công ty luôn được 
củng cố, tổ chức phù hợp với điều kiện 

sản xuất và các quy định của Nhà 
nước. 

Hiện DRC đã thành lập Ban Bảo hộ 
lao động (BHLĐ) phụ trách công tác 
BVMT với 05 cán bộ có trình độ Đại 
học, 01 kỹ sư chuyên ngành môi 
trường, còn lại đã được đào tạo huấn 
luyện về công tác BVMT theo quy 
định và đều có kinh nghiệm làm việc 
trên 05 năm. Ngoài ra 07 xí nghiệp và 
14 phòng ban chuyên môn đều được 
bố trí cán bộ bán chuyên trách về môi 
trường. Công nhân thực hiện công tác 
BVMT hiện nay làm việc liên tục là 92 
người (thuê đơn vị có chức năng bên 
ngoài) thực hiện các công việc về phân 
loại phế liệu, rác thải, vệ sinh công 
nghiệp, chăm sóc cây xanh thảm cỏ 
cho gần 30 ha diện tích toàn nhà máy. 
Để công tác BVMT luôn đạt hiệu 

TIN TRONG NGÀNH

DRC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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quả cao, Công ty đã thường xuyên bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống các quy 
định, nội quy về BVMT, an toàn. Công 
tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về 
BVMT được thực hiện đều đặn hàng 
tháng. Các đơn vị, xí nghiệp đã quan 
tâm thực hiện nghiêm kế hoạch, đẩy 
mạnh công tác BVMT phục vụ mục 
tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, 
các kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động 
- bảo vệ môi trường hàng năm được 
lập và phê duyệt với kinh phí năm sau 
cao hơn năm trước, đảm bảo công tác 
BVMT, bảo đảm điều kiện làm việc tốt 
nhất cho người lao động. Trong năm 
2021, Công ty đầu tư cho toàn bộ công 
tác BVMT trên 7,7 tỷ đồng; 6 tháng 
đầu năm 2022, hơn 3,8 tỷ đồng theo kế 
hoạch đã được Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam xem xét phê duyệt. 

Công ty luôn chú trọng tới các giải 
pháp BVMT nơi làm việc, cũng như 
đảm bảo an toàn với môi trường xung 
quanh. Hiện tại, nước thải ra môi 
trường của Công ty chỉ là nước thải 
sinh hoạt, tắm rửa vệ sinh, giặt áo quần 
cho người lao động (nước thải sinh 
hoạt được đấu nối với hệ thống thu 
gom xử lý của Khu công nghiệp Liên 
Chiểu và trả phí hàng tháng), còn nước 
thải sản xuất đã được Công ty đảm bảo 
xử lý tuần hoàn kín 100%. Riêng rác 
thải công nghiệp, sinh hoạt và nguy 

hại, Công ty thực hiện phân 
loại, xử lý, tận dụng đưa 
vào tái sản xuất triệt để phế 
phẩm; hay rẻo su từ công 
đoạn này chuyển vào làm 
nguyên liệu cho các sản 
phẩm thấp cấp hơn như tấm 
chắn cầu cảng, cao su tấm 
lợp, rất ít phải thải bỏ và xử 
lý. Khi cần xử lý, Công ty  
thuê đơn vị có chức năng 
và thẩm quyền thực hiện 
theo đúng yêu cầu. Công ty 
cũng nghiêm túc thực hiện 
quy định trách nhiệm của 

nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường về việc 
thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ. Hiện 
Công ty có 01 Xí nghiệp Đắp lốp và tái 
chế cao su kỹ thuật chuyên xử lý lốp cũ 
đắp lại và tận dụng cao su đã qua sử 
dụng để làm các sản phẩm lốp cao su 
kỹ thuật như tấm lợp, các tấm đệm cầu, 
cảnh, tấm lợp... rất hiệu quả về kinh tế. 

Mặc dù DRC được nhận định là 
doanh nghiệp hướng tới đổi mới sáng 
tạo, phát thải khí gây hiệu ứng nhà 
kính, ô nhiễm môi trường ở mức độ rất 
thấp, nhưng khu vực công nghiệp xung 
quanh Công ty còn nhiều đơn vị phát 
thải khí, bụi lớn, gây ảnh hưởng đến 
Công ty. Vì vậy, Công ty đã chủ động 
hỗ trợ và làm việc với các đơn vị liên 
quan như Công ty Đầu tư Sài Gòn Đà 
Nẵng, Công ty Thép Đà Nẵng… để 
chủ động ứng phó với ô nhiễm môi 
trường phát tán xung quanh, sẵn sàng 
phòng chống kịp thời hiệu quả. 

Thực hiện nghiêm pháp luật của 
Nhà nước về BVMT vì sự phát triển ổn 
định và bền vững, những năm qua 
DRC không để xảy ra sự cố môi 
trường gây ô nhiễm không khí, nguồn 
nước, hay bị xử lý vi phạm về công tác 
BVMT. Đặc biệt, thực hiện chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh cho công 
tác môi trường Công ty triển khai 
nhiều phong trào thi đua nhằm nâng 
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cao nhận thức và hành động vì môi 
trường như: Hưởng ứng thực hiện 
Ngày chủ nhật xanh của Thành phố Đà 
Nẵng hay tự tổ chức ngày thứ ba hàng 
tuần phát động Phong trào người 
người đi nhặt rác. Các phong trào 
thanh niên thi đua xây dựng và chăm 
sóc góc xanh nhà xưởng với nhiều hoạt 
động cụ thể và thực tiễn, được người 
lao động trong Công ty hưởng ứng 
nhiệt tình. Trong 6 tháng đầu năm 
2022, Tổng Giám đốc Công ty đã 
thưởng 195 triệu đồng cho các tập thể 
cá nhân tham gia sáng kiến BVMT. 
Những sáng kiến về BVMT luôn được 
coi trọng và là sáng kiến có mức tiền 
thưởng lớn nhất. 

Bên cạnh việc thực hiện tốt các giải 
pháp về BVMT, Công ty còn luôn có ý 
thức tận dụng và sử dụng vật tư, 
nguyên vật liệu, năng lượng ngày càng 
tiết kiệm và hợp lý. Công ty đã thực 
hiện tốt việc kiểm toán năng lượng năm 
2021; kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động 
thiết kế, định mức nguyên vật liệu, 
giảm thiểu sử dụng các loại nguyên liệu 
và năng lượng hóa thạch. Hiện Công ty 
đã sử dụng 100% nhiên liệu đốt lò hơi 
bằng mùn cưa, bột bào thân thiện môi 
trường; đồng thời hợp tác đầu tư hơn 
5MW năng lượng điện Mặt Trời nhằm 
làm cho tăng trưởng 
kinh tế giảm dần sự 
phụ thuộc vào khai 
thác tài nguyên thiên 
nhiên. Năm 2021, 
Công ty là một trong 
những đơn vị được Bộ 
Công thương tặng giải 
thưởng Đơn vị sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả hàng đầu Việt 
Nam. Năm 2022, Công 
ty đã đạt Giải Nhất 
Giải thưởng “Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm & 
hiệu quả” của Thành 
phố Đà Nẵng. 

Với tất cả những nỗ lực trong hoạt 
động BVMT, nhiều năm nay DRC đã 
không để xảy ra sự cố môi trường nào. 
Đây là một trong những thành công 
lớn của sự phát triển doanh nghiệp. 
Để phát huy những kết quả đạt 

được, trong thời gian tới DRC tiếp tục 
triển khai thực hiện theo quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường 2020, Thông 
tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài 
nguyên Môi trường, Nghị định 
08/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng 
dẫn về Luật Bảo vệ môi trường và Quy 
chế Bảo vệ môi trường của Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng đẩy mạnh việc hiện đại 
hóa số hóa trong sản xuất kinh doanh, 
giảm thiểu đến mức thấp nhất việc 
phát thải ra môi trường; đồng thời 
thường xuyên tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho cán bộ công nhân viên 
về tầm quan trọng của công tác 
BVMT. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục 
duy trì trồng và chăm sóc cây xanh, 
thảm cỏ trong Công ty; cũng như ứng 
dụng chương trình Kaizen 5S và 5S 
nâng cao vào quản lý môi trường sản 
xuất, bảo đảm nhà máy luôn Xanh - 
Sạch - Đẹp và thân thiện với môi 
trường  n
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TỔNG GIÁM ĐỐC VINACHEM 
TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC 
ỦY BAN HỢP TÁC LÀO - VIỆT NAM

Ngày 17/11/2022, ông Phùng 
Quang Hiệp - Tổng giám đốc 
Vinachem đã có buổi tiếp và 

làm việc với Đoàn công tác Ủy ban 
hợp tác Lào - Việt Nam do ông 
Viêngsavanh Vilayphone, Phó Chủ 
tịch thường trực Ủy ban hợp tác Lào - 
Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng tiếp 
và làm việc với đoàn có: ông Nguyễn 
Hữu Tú  - Thành viên HĐTV; ông Lê 
Ngọc Quang - Phó Tổng giám đốc; 
cùng đại diện lãnh đạo các ban chức 
năng. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao 
đổi về Dự án khai thác và chế biến 
muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh 
Khammouan, CHDCND Lào, do 

Vinachem làm chủ đầu tư trên cơ sở 
nội dung hai bên đã trao đổi tại cuộc 
họp ngày 11/11/2022. 
Được biết, trước đó, ngày 

11/11/2022, tại Lào đoàn công tác của 
Vinachem do ông Lê Ngọc Quang - 
Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn 
đã có cuộc họp với Ủy ban hợp tác Lào 
- Việt Nam cùng với các Bộ, ngành 
liên quan giữa hai nước Việt Nam và 
Lào về dự án này. Tại cuộc họp, các 
đại biểu đã được nghe báo cáo và trao 
đổi về công tác triển khai Dự án, công 
tác chuyển nhượng, tái cơ cấu chủ đầu 
tư Dự án của Vinachem và nghe các ý 
kiến, đề xuất, kiến nghị của các cơ 
quan có liên quan  n 

TIN TRONG NGÀNH
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Ngày 5-6/12/2022, Đảng ủy Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã 
tham dự Hội nghị toàn quốc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển 
khai Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII 
do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết 
hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương 
tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. 
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 

Vinachem có: đồng chí Nguyễn Phú 
Cường - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV 
Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, 
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 
Trưởng, Phó các Ban sau hợp nhất, Đoàn 
Thanh niên Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh 
Tập đoàn. 

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, 
quán triệt và triển khai các nội dung văn 
kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy 
các cấp, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. 
Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, 
các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục 
quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây 
dựng kế hoạch, chương trình hành động 
thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu 
quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận 
củahội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, 
hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. 

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, các đại 
biểu được học tập, quán triệt các chuyên 
đề gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục 
đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền 
của Đảng đối với hệ thống chính trị trong 
giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến 

ĐẢNG ỦY VINACHEM THAM DỰ HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC 
NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW6, 

KHÓA XIII
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LAFCHEMCO NHẬN GIẢI THƯỞNG 
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 30/11/2022, tại UBND tỉnh 
Phú Thọ, Công ty Cổ phần Supe 
Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 

(Lafchemco) đã vinh dự được vinh danh 
tại “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ 
năm 2022”. 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú 
Thọ được tổ chức hàng năm nhằm đẩy 
mạnh phong trào thi đua lao động sáng 
tạo, phát huy khả năng sáng tạo của các cá 
nhân, tổ chức, doanh nghiệp và quần 
chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó 
đánh giá, tôn vinh các giải pháp mới ứng 
dụng vào sản xuất và đời sống mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội.  
Đề tài “Thiết kế và xây dựng phương 

án áp dụng tem thông minh QR Code 
trong công tác quản lý vòng đời sản phẩm 
phân bón Lâm Thao, khép kín từ nơi sản 

xuất đến lưu thông sản phẩm trên thị 
trường và người sử dụng; xác thực hàng 
chính hãng và đầy đủ các thông tin liên 
quan cần thiết đến sản phẩm, tạo niềm tin 
vững chắc cho khách hàng” của đồng 
nhóm tác giả: ThS. Phạm Thanh Tùng, 
Tổng Giám đốc Công ty; KS. Văn Khắc 
Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty; KS. 
Bùi Văn Chiến, Trưởng phòng Cơ điện - 
Đầu tư; ThS. Trần Đại Nghĩa, Trưởng 
phòng Kỹ Thuật; CN. Hà Anh Tuấn, 
chuyên viên Phòng Kỹ Thuật đã đạt Giải 
Nhất tại Hội thi.  
Đề tài là sáng kiến lần đầu tiên được áp 

dụng thực hiện cho các sản phẩm phân 
bón của Công ty nói riêng cũng như các 
doanh nghiệp sản xuất phân bón ở Việt 
Nam nói chung. Nhờ áp dụng sáng kiến 
này, người sử dụng phân bón đã thực sự 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 
“Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050”. 

Những nội dung được truyền đạt tại 
Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối 
với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các 
cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong 
triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, 
tuyên truyền và thực hiện các văn kiện 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết 
liệt, đồng bộ của toàn Đảng và hệ thống 
chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, 
hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ 
đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào 
cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp 
phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng   n 
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tin tưởng vào sản phẩm phân bón Lâm 
Thao. Từ đó đã giúp cho Supe Lâm Thao 
không những từng bước lấy lại thị trường 
mà còn tăng sản lượng tiêu thụ. 

Cũng tại Hội thi, đề tài “Nghiên cứu, 
hoàn thiện công nghệ, thiết bị, nguyên 
liệu, phối liệu nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng, hạ giá thành sản phẩm phân 
bón hữu cơ khoáng Lâm Thao” của Công 
ty đã đạt Giải khuyến khích. 

Nhân sự kiện này, Lafchemco được 
Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao 

tặng  Giấy  khen vì đã có thành tích trong 
chỉ đạo, tuyên truyền, hưởng ứng Hội thi 
năm 2022. Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Phú Thọ năm 2022” là sự khích lệ, động 
lực sâu sắc để mỗi cán bộ, người lao động 
Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao nói 
riêng, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh 
nói chung tiếp tục hoàn thiện, phát triển 
hõn nữa, đóng góp tài năng, tạo ra bước 
phát triển mới về khoa học - công nghệ và 
góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà   n 

Ngày 28/11/2022 vừa qua, Công ty 
Cổ phần Phân bón Miền Nam 
phối hợp cùng cửa hàng vật tư 

nông nghiệp Sáu Thành đã tổ chức 
chương trình “Hội thảo phân bón chuyên 
dùng trên cây lúa” tại địa bàn huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

Trong buổi hội thảo, Công ty Cổ phần 
Phân bón Miền Nam đã giới thiệu đến bà 
con nông dân bộ sản phẩm NPK chuyên 
dùng trên cây lúa, đó là Phân bón Miền 
Nam Bông lúa nở bụi và Phân bón Miền 
Nam bông lúa năng suất vàng. Đây là bộ 
sản phẩm đặc biệt, nhận được nhiều sự 
quan tâm của nông dân khi có những ưu 
điểm vượt trội so với những dòng sản 
phẩm NPK khác, tiêu biểu như: Được sản 
xuất bằng công nghệ hạt một màu, tan 
nhanh sau khi bón, bổ sung đầy đủ các 
dưỡng chất trung vi lượng cần thiết và các 
chất phụ gia đặc biệt,… 
Đại diện Công ty chia sẻ, sản phẩm 

Phân bón Miền Nam Bông lúa nở bụi 
được sử dụng vào 2 đợt bón phân đầu là 
bón lót và bón thúc, giúp cho cây lúa đâm 
chồi đẻ nhánh mạnh, tăng khả năng sinh 
chồi hữu hiệu, lá xanh, mập cây dày lá, 
hạn chế sâu bệnh hại; còn sản phẩm Phân 
bón Miền Nam Bông lúa năng suất vàng 
sẽ hỗ trợ giúp cây lúa phát triển ổn định, 
bông lúa to, chắc hạt, lá đòng cầm màu 
xanh bền bỉ, dày lá cứng cây, hạn chế đổ 

ngã vào đợt bón phân rước đòng. Đặc biệt, 
trong bộ sản phẩm chuyên dùng trên lúa 
giới thiệu đến quý bà con lần này Công ty 
đã phối hợp cùng trường Đại học Cần Thơ 
bổ sung vào sản phẩm chất điều hòa sinh 
trưởng giúp bộ rễ phát triển toàn diện, từ 
đó giúp cây hấp thụ tốt hơn các dưỡng 
chất. 

Thông qua hội thảo, bà con nông dân 
đã hiểu biết thêm về sản phẩm của Công 
ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, được 
trao đổi và giải đáp các thông tin liên quan 
đến đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, từ đó 
giúp người nông dân có cái nhìn khác hơn 
về sản phẩm phân chuyên dùng trên lúa, 
góp phần gia tăng năng suất, cải thiện đời 
sống địa phương  n

PHÂN BÓN MIỀN NAM ĐƯA PHÂN BÓN 
CHUYÊN DÙNG VỀ VỚI RUỘNG ĐỒNG
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Công ty TNHH Một thành viên 
Apatit Việt Nam (Công ty Apatit 
Việt Nam) là một đơn vị sản xuất, 

kinh doanh lớn của tỉnh Lào Cai với hơn 
1.700 đoàn viên Công đoàn. Trong nhiều 
năm qua, Công đoàn Công ty Apatit Việt 
Nam luôn quan tâm và phối hợp tốt với 
chuyên môn tổ chức thi nâng bậc nghề, 
bình chọn lao động giỏi,...nhằm đánh giá 
đúng tay nghề, chi trả các chế độ tương 
xứng, đồng thời động viên đoàn viên, 
người lao động tích cực học tập, rèn luyện 
tay nghề, trở thành những thợ giỏi, đóng 
góp hơn nữa cho sản xuất, kinh doanh. 

Mới đây, Công đoàn Chi nhánh Phân 
bón Hóa chất thuộc Công ty Apatit Việt 
Nam đã tổ chức thành công hội thi “Rèn 
tay nghề, thi thợ giỏi”. Đây là đơn vị đầu 
tiên trong Công ty tổ chức hội thi sau 2 

năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. Tham gia hội thi lần này có 60 
thí sinh là công nhân, người lao động có 
năng lực, tay nghề cao được người lao 
động các tổ, bộ phận sản xuất bình xét, đề 
cử. Nội dung thi gồm: Nghề đứng máy 
viên đĩa; nghề may bao, lồng bao; nghề 
hàn và ứng xử tình huống trong bán hàng. 
Đây là những ngành, nghề chiếm đa số, 
phục vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 
Tại hội thi, các đội đã thể hiện hiểu biết 
của mình qua phần thi lý thuyết với các 
câu hỏi liên quan đến chuyên môn, xử lý 
tình huống phát sinh, quy trình đảm bảo 
an toàn vệ sinh lao động. Trong phần thi 
thực hành, người lao động thực hiện các 
thao tác kỹ thuật, quy trình vận hành trong 
thực tế dây chuyền sản xuất tại xưởng. 
Qua đó, các thí sinh dự thi cũng như người 

TIN CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV APATIT 
VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI 

“RÈN TAY NGHỀ, THI THỢ GIỎI”
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lao động theo dõi, cổ vũ hội thi có điều 
kiện học hỏi, tự trau dồi những kinh 
nghiệm, hoàn thiện, nâng cao kỹ năng, kỹ 
thuật nghề nghiệp để áp dụng trong sản 
xuất, lao động. 

Trong nhiều năm qua, hội thi “Rèn tay 
nghề, thi thợ giỏi” là một trong những 
hoạt động nổi bật mà tổ chức Công đoàn 
phối hợp với chuyên môn trong tham 
mưu, tổ chức thực hiện tại 23 Công đoàn 
cơ sở, Công đoàn bộ phận thuộc Công 
đoàn Công ty Apatit Việt Nam với định kỳ 
2 - 3 năm/lần. 

Những năm trước, Công đoàn 
Công ty Apatit Việt Nam cũng 
phối hợp với chuyên môn tham 
mưu tổ chức thành công hội thi 
cấp công ty để lựa chọn thợ giỏi. 
Từ năm 2021 đến nay, Công 
đoàn Công ty phối hợp với 
chuyên môn đã xét duyệt 42 đề 
tài, sáng kiến của 212 tác giả và 
đồng tác giả với giá trị làm lợi 
hơn 9,5 tỷ đồng. 

Ông Đặng Hồng Phong, Chủ 
tịch Công đoàn Công ty Apatit 
Việt Nam khẳng định: Việc tổ 
chức các hội thi không chỉ góp 
phần đánh giá, lựa chọn, động 
viên những thợ giỏi, công nhân 
lành nghề, mà còn cổ vũ tinh 
thần tự học, sáng tạo, không 
ngừng nâng cao trình độ, năng 
lực, tay nghề ở tất cả các vị trí lao 
động, sản xuất, công tác. 

Ngoài ra, hàng năm Công 
đoàn Công ty còn phối hợp với 
chuyên môn tổ chức các kỳ thi 
nâng bậc nghề để đảm bảo quyền 
lợi chính đáng cho người lao 
động. Trong đó, Công đoàn cơ 
sở, Công đoàn các bộ phận phối 
hợp, tham gia với chuyên môn 
đồng cấp rà soát danh sách công 
nhân, người lao động có đủ điều 
kiện dự thi nâng bậc nghề. Công 
đoàn cũng phối hợp với chuyên 
môn chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn 
ôn luyện để công nhân, người lao 

động thi nâng bậc nghề đạt kết quả tốt. Tại 
mỗi kỳ thi nâng bậc nghề, Công đoàn cử 
cán bộ tham gia thành viên trong Hội 
đồng thi nâng bậc nghề cho cán bộ, công 
nhân viên Công ty Apatit Việt Nam. Kết 
quả tại các kỳ thi nâng bậc nghề là căn cứ 
để Công ty Apatit Việt Nam quyết định 
nâng lương, chi trả các chế độ khác theo 
quy định. Từ năm 2021 đến nay, Công ty 
đã quyết định nâng lương cho 472 đoàn 
viên, người lao động    n 

PHẠM HUỆ
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Người lao động bị suy giảm khả 
năng lao động; làm nghề, công 
việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn 
có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đến 5 tuổi. 

Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ 
hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí 
với cán bộ, công chức, viên chức có một 
số thay đổi. 
1. Tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu của 
người lao động 

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật 
Lao động 2019 và Nghị định 
135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của 
người lao động được điều chỉnh tăng theo 
lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào 
năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều 
chỉnh tăng tuổi nghỉ của người lao động. 

Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 03 
tháng với nam và 04 tháng với nữ. 
Đơn cử, nếu người lao động làm việc 

trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ 
hưu năm 2023 như sau: 

- Đối với nam là từ đủ 60 tuổi 09 tháng. 
Ví dụ: lao động nam sinh vào tháng 
7/1962 sẽ được nghỉ hưu vào tháng 
5/2023. 

- Đối với nữ là từ đủ 56 tuổi. Ví dụ: lao 
động nữ sinh vào tháng 5/1967 sẽ được 
nghỉ hưu vào tháng 6/2023. 
Đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện 

lao động bình thường, vẫn có trường hợp 
người lao động được về hưu sớm hơn 5 
năm, thậm chí là 10 năm. 
Đơn cử, với người lao động bị suy 

giảm khả năng lao động; làm nghề, công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn 
có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đến 05 
tuổi (tức là đủ 55 tuổi 9 tháng với nam và 
đủ 51 tuổi với nữ). 
2. Tăng 12,5% lương hưu 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

Ngoài việc tăng lương cơ sở lên 1,8 
triệu đồng/tháng thì còn tăng 12,5% lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do 
ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ 
thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 
1995 có mức hưởng thấp. 

Năm 2022, mặc dù không tăng lương 
cơ sở nhưng nhiều đối tượng đã được tăng 
thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH theo 
Nghị định 108/2021/NĐ-CP . 

Chi tiết đối tượng nào được tăng lương 
hưu năm 2023 sẽ do Chính phủ hướng dẫn 
chi tiết. 
3. Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu 

Hiện hành, mức lương hưu hàng tháng 
thấp nhất của người lao động tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng 
lương hưu sẽ bằng mức lương cơ sở (khoản 
5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014) 

Do có sự điều chỉnh về lương cơ sở 
2023 nên mức hưởng lương hưu tối thiểu 
sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 
1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. 
4. Tăng mức đóng vào quỹ hưu trí của 
cán bộ, công chức, viên chức 

Mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của 
(Xem tiếp trang 30) 

TIN CÔNG ĐOÀN
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Cacbon và nitơ là những nguyên tố 
thiết yếu cho sự sống. Một số sinh 
vật đang tham gia vào chu trình tuần 

hoàn hai nguyên tố này, góp phần duy trì 
sự sống trên Trái Đất, trong số đó có M. 
thermolithotrophicus - một vi khuẩn biển 
ưa nhiệt với khả năng tạo ra metan. Đây là 
dòng vi khuẩn sống ở nhiều khu vực địa lý 
khác nhau, từ các trầm tích đại dương, bờ 
cát, đầm lầy nước mặn cho đến đáy biển 
sâu, chủ yếu ở những vùng nhiệt độ 
khoảng 65oC. Bằng cách sử dụng H2, 
những vi khuẩn này chuyển hóa N2 và  
CO 2 thành amoniăc và methan - hai thành 
phần quan trọng cho sản xuất phân bón và 
nhiên liệu sinh học. 
Khả năng cố định đạm 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Vi sinh vật 
biển Max Planck (Đức) đã nuôi cấy và phát 
triển dòng vi khuẩn M. thermolithotrophicus 
trong thiết bị lên men - một nhiệm vụ đầy 
thách thức. Các nhà nghiên cứu cho biết, 
rất khó có thể cung cấp các điều kiện hoàn 
hảo để vi khuẩn phát triển tốt trong khi 
thực hiện quá trình cố định nitơ - đó phải là 
môi trường nhiệt độ cao, yếm khí, 
đòi hỏi theo dõi chặt chẽ hàm 
lượng H2 cũng như CO 2. Nhưng 
với sự khéo léo và bền bỉ của mình, 
các nhà khoa học Viện Max Planck 
đạt được mục đích là cho vi khuẩn 
phát triển trong phòng thí nghiệm 
với mật độ tế bào cao nhất đã biết 
từ trước đến nay. Nhờ đó, họ đã có 
thể khảo sát kỹ hoạt động sinh lý 
của vi khuẩn và quan sát xem quá 
trình trao đổi chất của vi khuẩn đã 
được điều chỉnh để thích ứng với 
việc cố định đạm như thế nào.   

Kết quả quan sát cho thấy, khả 
năng trao đổi chất của vi khuẩn M. 
thermolithotrophicus rất đáng 
ngạc nhiên. Chúng sử dụng quá 

trình tạo ra methan để thu được năng lượng 
cần thiết cho tế bào. Nhưng so với con 
người sử dụng oxy để chuyển hóa glucoza 
thành CO 2, những vi khuẩn này chỉ thu 
được một lượng oxy rất nhỏ từ quá trình 
tạo ra methan. Điều nghịch lý là quá trình 
cố định đạm đòi hỏi những lượng năng 
lượng rất lớn, có thể làm bản thân vi khuẩn 
kiệt sức. Những vi khuẩn này gần giống 
những con ong lấy mật mà theo lý thuyết 
thì cơ thể chúng quá nặng để có thể cất 
cánh bay lên nhưng mặc dù vậy chúng vẫn 
bay được. Bất chấp những thách thức như 
vậy về mặt năng lượng, những vi khuẩn kỳ 
lạ đó đóng vai trò quan trọng hàng đầu 
trong việc cố định đạm ở một số môi 
trường nhất định. 
Enzym nitrogenase 

Loại enzym mà dòng vi khuẩn M. ther-
molithotrophicus sử dụng để cố định đạm 
là enzym nitrogenase. Các enzym nitroge-
nase phổ biến nhất đều cần có molybden 
để thực hiện phản ứng. Các enzym nitro-
genase có chứa molybden đã được khảo 
sát kỹ ở những vi khuẩn cộng sinh trong rễ 

CÔNG NGHỆ MỚI - SẢN PHẨM MỚI
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cây. Quá trình cố định đạm của chúng có thể bị cản 
trở bởi vonframat. Điều đáng ngạc nhiên là các nhà 
khoa học Viện Max Planck đã phát hiện thấy rằng vi 
khuẩn M. thermolithotrophicus không bị ảnh hưởng 
bởi vonframat khi sinh sống và phát triển bằng N2. 
Chúng chỉ cần molybden  để cố định đạm và không 
bị vonframat cản trở, điều đó mở ra tiềm năng ứng 
dụng trong các lĩnh vực khác nhau. 
Sản xuất amoniăc thân thiện môi trường 

Trong tự nhiên, cố định đạm là quá trình chính để 
đưa nitơ vào chu kỳ sinh học. Trong sản xuất phân 
bón công nghiệp, quá trình này được thực hiện 
thông qua phản ứng Haber-Bosch, trong đó 
amoniăc được sản xuất bằng phản ứng kết hợp H2 
và N2 ở nhiệt độ và áp suất cao. Nhưng các quá 
trình áp dụng phản ứng Haber-Bosch sử dụng rất 
nhiều năng lượng, tiêu thụ tổng cộng 2% sản lượng 
năng lượng của thế giới, đồng thời thải ra 1,4% phát 
thải CO 2 toàn cầu. Vì vậy, con người luôn tìm kiếm 
những phương án thay thế thân thiện môi trường 
hơn để sản xuất amoniăc.  

Các nhà khoa học Viện Max Planck cho biết, với 
nghiên cứu trên họ đã nhận thấy rằng, trong điều 
kiện cố định đạm những vi khuẩn sản xuất methan 
như M. thermolithotrophicus đã hy sinh quá trình 
sản xuất protein để ưu tiên cho quá trình thu giữ 
nitơ, đây là chiến lược đặc biệt thông minh cho việc 
phân bổ lại năng lượng. 

Quá trình mà vi khuẩn M. thermolithotrophicus 
sử dụng cho thấy, trong thế giới vi khuẩn vẫn có 
những giải pháp cho phép sản xuất amoniăc với 
hiệu quả cao hơn, đồng thời có thể kết hợp với sản 
xuất nhiên liệu sinh học thông qua methan.  

Nghiên cứu nói trên mở ra triển vọng cho việc sử 
dụng vi khuẩn để sản xuất amoniăc và methan một 
cách bền vững   n 

HS 
Theo ScienceDaily, 11/2022

cán bộ, công chức, viên chức 
bằng 8% nhân với tiền lương 
theo ngạch, bậc, cấp bậc quân 
hàm và các khoản phụ cấp. 

Mức đóng = 8% x Tiền lương 
theo ngạch, bậc, cấp bậc quân 
hàm và các khoản phụ cấp chức 
vụ, phụ cấp thâm niên vượt 
khung, phụ cấp thâm niên nghề 
(nếu có) 

Riêng đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn thì mức đóng 
vào quỹ hưu trí, tử tuất bằng 8% 
mức lương cơ sở. 

Mức đóng = 8% x Mức lương 
cơ sở 

Như vậy, khi tăng lương tối 
thiểu lên 1.800.000 đồng/tháng 
từ 1/7/2023 thì mức đóng vào 
quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, 
công chức, viên chức cũng sẽ 
tăng theo. 

Căn cứ Điều 56 Luật Bảo 
hiểm xã hội 2014, công thức tính 
mức hưởng lương hưu như sau: 

Mức lương hưu hàng tháng = 
Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hàng 
tháng x Mức bình quân tiền 
lương tháng đóng BHXH 

Việc tăng mức đóng vào quỹ 
hưu trí cũng đồng nghĩa với việc 
cán bộ, công chức, viên chức sau 
này khi về hưu sẽ nhận được 
khoản lương hưu cao hơn, bởi 
mức hưởng lương hưu sẽ căn cứ 
vào mức đóng BHXH    n 

PHẠM HUỆ

4 CHÍNH SÁCH MỚI... 
(Tiếp theo trang 28)
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MÔI TRƯỜNG

TiO 2   là phụ gia được sử dụng như 
bột màu trong thực phẩm với ký 
hiệu E171. Chức năng của bột màu 

thực phẩm là làm cho thực phẩm có hình 
thức hấp dẫn hơn, tạo màu cho những 
thực phẩm không màu hoặc tái tạo màu 
sắc ban đầu của thực phẩm. Ở nhiều nơi, 
TiO 2 được sử dụng để tạo màu trắng và 
bóng cho thực phẩm.  

TiO  2 thường được sử dụng trong 
nhiều hạng mục thực phẩm như bánh 
nướng, súp, nước cốt, salat, món tráng 
miệng và quả hạch chế biến. Sản phẩm 
này cũng được sử dụng trong các loại 
mứt kẹo, kẹo cao su, thực phẩm chức 
năng và kem phủ bánh. 
Những lo ngại về an toàn thực phẩm của 
TiO 2   

Một trong những quan ngại thông 
thường nhất về TiO 2  là khả năng gây ung 
thư của nó. Mối liên hệ giữa ung thư và 
TiO 2  đã được nêu ra trong một nghiên cứu 
từ năm 1985, khi những con chuột được 
cho phơi nhiễm hàm lượng TiO 2  cao trong 
2 năm đã bị ung thư phổi. Tuy nhiên, 
không phải tất cả các chuyên gia đều tin 
vào kết quả nghiên cứu đó. Một số chuyên 
gia cho rằng, những con chuột đó đã bị 
phơi nhiễm hàm lượng TiO 2  quá cao. 

Nhưng một nghiên cứu được Viện 
Nghiên cứu ung thư quốc tế công bố năm 
2006 cho biết có những bằng chứng, tuy 
chưa đầy đủ, về khả năng gây ung thư của 
TiO 2 . Nghiên cứu này đã xếp hạng TiO 2 
vào nhóm tác nhân có tiềm năng gây ung 
thư ở người.  

Từ đó đến nay, một số nghiên cứu ở 
động vật đã cho rằng TiO 2  có mối liên hệ 
với ung thư. Ví dụ, một nghiên cứu phát 
hiện những con chuột được cho ăn thức ăn 
có chứa TiO 2  đã bị suy yếu hệ miễn dịch, 
có thể góp phần gây ra các bệnh tự miễn và 
ung thư đại tràng.  

Nhưng mặt khác đã có hàng trăm 
nghiên cứu được thực hiện chứng minh 
rằng TiO 2  không có những tác động bất 
lợi. 
Quyết định của EU 

Tháng 5/2021, sau khi đánh giá hàng 
nghìn kết quả nghiên cứu đã công bố, Cơ 
quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) 
đã đưa ra quan điểm cho rằng TiO 2  có thể 
sẽ không được đánh giá là an toàn khi sử 
dụng làm phụ gia thực phẩm. 

Dựa trên quan điểm đó, Ủy ban châu 
Âu và các nước thành viên EU đã đồng ý 
loại bỏ tất cả các hình thức sử dụng TiO 2 
như phụ gia thực phẩm. Tháng 1/2022, 
quyết định về việc rút giấy phép sử dụng 
TiO  2  như phụ gia trong các sản phẩm thực 
phẩm đã được chấp nhận. 

Quyết định này có hiệu lực từ 7/2/2022, 
nhưng đưa ra thời gian chuyển tiếp 6 tháng 
để các doanh nghiệp thực phẩm có thời gian 
từ bỏ dần việc sử dụng loại phụ gia thực 
phẩm này và thay đổi công thức cho các 
sản phẩm của họ, sử dụng các chất thay thế 
thích hợp. Thời gian chuyển tiếp đó đã kết 
thúc ngày 7/8/2022   n 
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Các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Queen, Belfast (Bắc Ailen), đã phát 
triển một loại màng chất dẻo có khả 

năng diệt virut khi được chiếu sáng. 
Trong công bố sáng chế của mình, 

nhóm nghiên cứu đã miêu tả khả năng sản 
xuất quy mô lớn một loại màng chất dẻo 
với lớp phủ quang xúc tác bền và có hoạt 
tính cao, có khả năng làm vô hiệu nhiều 
dòng virut, kể cả virut COVID-19, nếu 
được chiếu ánh sáng. Màng chất dẻo này 
được phủ một lớp mỏng các hạt có thể hấp 
phụ ánh sáng cực tím và tạo ra oxy hoạt 
tính để tiêu diệt virut, đồng thời màng cũng 
có thể tự phân hủy nên sẽ được xử lý dễ 
dàng sau khi sử dụng. 

Màng chất dẻo mới được sản xuất bằng 
cách sử dụng bột LDPE và các hạt nano 
TiO 2 . Nó đã được thử nghiệm hoạt tính diệt 
virut đối với virut cúm A thuộc chi 
Picornavirus rất bền vững và virut SARS-

CoV-2. Khi thử nghiệm, các 
virut được đưa lên màng chất dẻo 
đã bị tiêu diệt sau khi màng được 
chiếu bức xạ UVA hoặc ánh sáng 
đèn huỳnh quang trắng lạnh. 

Các nhà khoa học cho biết, 
màng chất dẻo nói trên là màng 
tự khử trùng đầu tiên được biết 
đến từ trước đến nay, trong khi 
đó chi phí sản xuất không cao.  

Các ứng dụng tiềm năng đối 
với màng chất dẻo tự khử trùng 

là tạp dề dùng một lần, khăn trải bàn và 
rèm cửa trong bệnh viện. Sáng chế có tính 
đột phá này có thể dẫn đến việc giảm đáng 
kể sự lan truyền virut trong môi trường y tế 
cũng như trong các lĩnh vực sử dụng chất 
dẻo khác, ví dụ sản xuất thực phẩm. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhờ được 
bổ sung tính năng diệt khuẩn với chi phí 
thấp nên màng chất dẻo nói trên có thể thay 
thế nhiều loại màng chất dẻo dùng một lần 
đang được sử dụng trong ngành y tế. Trong 
những thử nghiệm nghiêm ngặt, các nhà 
khoa học đã phát hiện thấy rằng màng mới 
có thể diệt virut một cách hiệu quả ngay cả 
ở ánh sáng đèn bình thường trong phòng. 
Đây là lần đầu tiên một sản phẩm như 

vậy đã được phát triển, nó có thể mang lại 
những ích lợi to lớn cho xã hội    n 
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