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Theo thông tin từ các nhà sản xuất 
phân lân hàng đầu của Trung Quốc, 
chính phủ nước này đang triển khai 

hệ thống quota với mục đích hạn chế xuất 
khẩu các sản phẩm phốtphat trong nửa sau 
năm 2022. 

Quota xuất khẩu đối với các sản phẩm 
phốtphat như phân lân được quy định thấp 
hơn nhiều khối lượng xuất khẩu của năm 
trước, quota này cho phép chính phủ Trung 
Quốc can thiệp sâu hơn vào thị trường để 
ngăn chặn xu hướng tăng giá phân bón 
trong nước, bảo vệ an ninh lương thực 
trong bối cảnh giá phân bón thế giới đang 
tăng lên những mức cao kỷ lục.  

Tháng 10/2021, Trung Quốc cũng đã 
cắt giảm xuất khẩu phân bón bằng cách 
đưa ra những yêu cầu mới về giấy chứng 
nhận kiểm tra xuất khẩu phân bón và các 
nguyên liệu liên quan. Động thái này đã 
góp phần khiến cho nguồn cung phân bón 
toàn cầu càng trở nên eo hẹp. 

Giá phân bón đã tăng mạnh do những 
biện pháp trừng phạt áp đặt lên các nhà sản 
xuất phân bón lớn là Belarut và Nga, trong 
khi đó giá ngũ cốc tăng đã thúc đẩy nhu 
cầu phân lân cũng như các chất dinh dưỡng 
cây trồng trên khắp thế giới. 

Trung Quốc là nước xuất khẩu phân lân 
lớn nhất thế giới. Năm 2021 quốc gia này 
đã xuất khẩu 10 triệu tấn phân lân, chiếm 

khoảng 30% tổng khối lượng thương 
mại toàn cầu. Những quốc gia nhập khẩu 
nhiều phân lân của Trung Quốc là Ấn 
Độ, Pakistan, Băng-la-đét. 

Theo một nhà phân tích tại Tập đoàn 
CRU dựa trên thông tin từ một số công 
ty đã được chính phủ Trung Quốc thông 
báo cuối tháng 6, nửa sau năm nay Trung 
Quốc sẽ cấp cho các công ty sản xuất 
phân lân quota xuất khẩu hơn 3 triệu tấn. 
Đây là mức sụt giảm 45% so với khối 
lượng xuất khẩu 5,5 triệu tấn cùng kỳ 
năm trước. 

Công ty phân tích thị trường S&P 
Global Commodity Insights cho biết, họ 
cũng dự kiến quota xuất khẩu phân lân của 
Trung Quốc trong nửa sau năm nay sẽ là 
khoảng 3 triệu tấn. 

Các nước sản xuất phân lân quy mô lớn 
khác trên thế giới gồm có Marốc, Mỹ, Nga 
và Arập Xê-út.  

Sự tăng mạnh của giá phân bón trong 
năm 2021 đã gây ra những lo ngại đối với 
chính phủ Trung Quốc khi đứng trước yêu 
cầu phải đảm bảo an ninh lương thực cho 
dân số 1,4 tỉ người trong bối cảnh chi phí 
đầu vào của sản xuất nông nghiệp tăng cao. 

Nhưng giá phân lân trên thị trường nội 
địa của Trung Quốc vẫn thấp hơn đáng kể 
so giá trên thị trường toàn cầu, hiện tại chỉ 
khoảng 300 USD/tấn so với mức giá 1.000 
USD/tấn trên thị trường Braxin. Sự chênh 
lệch giá này đã khuyến khích các nhà sản 
xuất trong nước tìm cách xuất khẩu phân 
lân. 

Xuất khẩu phân lân của Trung Quốc đã 
tăng trong nửa đầu năm 2021, sau đó sụt 
giảm trong tháng 11/2021 khi có yêu cầu 
về giấy chứng nhận kiểm tra xuất khẩu. 

Xuất khẩu DAP và MAP của Trung 
Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đạt 2,3 
triệu tấn, giảm 20% so với năm trước   n 

TN 
Theo World Fertilizer, 7/2022
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Trong thời gian gần đây, cuộc khủng 
hoảng của chuỗi cung ứng trên thế 
giới sau dịch COVID-19 cùng với 

nguy cơ bị cắt giảm nguồn cung năng 
lượng và nguyên liệu do chiến tranh Nga-
Ucraina đã gây áp lực mạnh mẽ lên các 
công ty hóa chất châu Âu. Bên cạnh đó, 
công nghiệp hóa chất châu Âu còn đứng 
trước những thách thức lớn dài hạn như 
vấn đề phế thải chất dẻo và cuộc chiến 
chống biến đổi khí hậu. 

Nhứng thách thức như vậy đang buộc 
toàn bộ công nghiệp hóa chất châu Âu phải 
phản ứng và thay đổi điều chỉnh để thích 
nghi. Đây có thể là những chuyển đổi có 
tính bước ngoặt, khiến cho ngành công 
nghiệp này sẽ không còn như trước đây. 
Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng  

Chỉ mới cách đây vài năm, toàn cầu hóa 
có vẻ như là con đường duy nhất để công 
nghiệp hóa chất đạt được lợi nhuận và 
thành công kinh tế trong nền kinh 
tế toàn cầu rộng lớn. Với sự nổi 
lên của “4 con hổ châu Á” (Hồng 
Công, Singapore, Hàn Quốc, Đài 
Loan) và sự phát triển nhanh 
chóng của tầng lớp trung lưu với 
chủ nghĩa tiêu dùng trên khắp thế 
giới, công nghiệp hóa chất châu 
Âu đã tìm kiếm cơ hội ở nước 
ngoài để gia tăng sản xuất, mở 
rộng nguồn cung nguyên liệu và 
thị trường tiêu thụ. 

Nhưng cuộc khủng hoảng của 
chuỗi cung ứng do dịch COVID-
19 gây ra đã cho thấy những rủi 
ro cố hữu của chiến lược kinh 
doanh tầm xa. Ngày nay, một nhà 
máy ở Thẩm Quyến bị đóng cửa, 
một vấn đề về vận chuyển ở cảng 

Los Angeles hoặc các biện pháp phong tỏa 
y tế tại Niu Di-lân, tất cả những sự cố cách 
xa nhau như vậy đều có thể có liên kết với 
nhau. Điều đó khiến cho các công ty hóa 
chất và khách hàng của họ phải gánh chịu 
hậu quả của những yếu tố nằm ngoài tầm 
kiểm soát của mình. 

Về trung hạn, những tình huống như 
vậy dẫn đến yêu cầu ngày càng tăng đối 
với việc quay trở lại sản xuất ở trong nước, 
tập trung vào những chuỗi cung ứng ổn 
định hơn và những nguồn cung ứng 
nguyên liệu đáng tin cậy hơn.  
Chiến tranh Nga-Ucraina và nguồn 
cung năng lượng, nguyên liệu 

Các vấn đề của chuỗi cung ứng do dịch 
COVID-19 gây ra đã trở nên càng trầm 
trọng hơn do cuộc chiến tranh của Nga ở 
Ucraina. Đồng thời, cuộc chiến tranh này 
cũng bộc lộ sự phụ thuộc quá lớn của châu 
Âu vào nguồn cung năng lượng từ Nga. 
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Tuy EU đã khẳng định sẽ loại bỏ toàn 
bộ dầu mỏ của Nga ra khỏi nền kinh tế của 
mình, nhưng các sản phẩm năng lượng 
khác như khí đốt sẽ không thể dễ dàng 
được thay thế. 

Khí đốt được sử dụng rộng rãi để sưởi 
ấm trong các hộ gia đình châu Âu, đồng 
thời là nguyên liệu then chốt và nguồn 
năng lượng cho công nghiệp hóa chất.  

Ucraina và Nga cũng là những nước 
cung ứng hàng đầu các nguyên liệu quan 
trọng khác như niken, titan, bột mì, urani, 
quặng sắt, thủy ngân, khí đá phiến và dầu 
hướng dương. 

Việc ổn định chuỗi cung ứng nguyên 
liệu cho châu Âu sẽ là một nhiệm vụ khổng 
lồ. Ví dụ, 44% nhập khẩu naphta của châu 
Âu trong năm 2021 đến từ Nga. Làm sao 
công nghiệp hóa chất châu Âu có thể thay 
thế những lượng lớn nguyên liệu như vậy, 
nhất là khi các biện pháp trừng phạt đối với 
Nga đã làm thay đổi mọi thứ kể từ khi 
chiến tranh bắt đầu. 

Các công ty châu Âu đang mua từ Nga 
các sản phẩm như PP, HDPE, xút, 
naphta,... thì nay sẽ phải tìm kiếm các 
nguồn cung khác và phải trả chi phí tăng 
thêm. Tất cả những việc đó diễn ra vào thời 
điểm nhiều công ty đang tìm cách tăng sản 
lượng trong khi các chuỗi cung ứng vất vả 
tìm cách hồi phục sau dịch COVID-19. 

Đứng trước tình hình mới, châu Âu 
đang phải tìm cách trở nên tự chủ hơn về 
năng lượng và đa dạng hóa các nguồn cung 
nguyên liệu. Ví dụ, một số công ty đã bắt 
đầu nỗ lực tiếp cận nguồn cung các sản 
phẩm hóa chất cơ bản từ Vùng Vịnh Ba 
Tư. 

Tương tự như Nga, Trung Đông cũng là 
khu vực xuất khẩu naphta quy mô lớn. 
Nhưng hiện nay phần lớn nguyên liệu này 
của Trung Đông đang được xuất khẩu sang 
châu Á và hầu như không xuất sang châu 
Âu. Nếu Nga có thể tìm được khách hàng 
mua naphta (mà châu Âu đã từ chối) ở 
châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, 
thì khi đó một phần nguyên liệu này của 
Trung Đông có thể sẽ chuyển sang châu 
Âu để cân bằng trên thị trường toàn cầu 
được duy trì.    
Vấn đề phế thải chất dẻo 

Thách thức quan trọng khác đang đòi 
hỏi cơ cấu lại công nghiệp hóa chất châu 
Âu là vấn đề ô nhiễm chất dẻo. 

Những thiệt hại mà phế thải chất dẻo 
gây ra đối với môi trường thiên nhiên trên 
khắp thế giới đã khiến cho cộng đồng xã 
hội châu Âu ngày càng tin tưởng vào nhu 
cầu loại bỏ hoặc tối thiểu là kiểm soát phế 
thải chất dẻo. 

Trong khi sản xuất chất dẻo là một trong 
những lĩnh vực quan trọng của 
công nghiệp hóa chất, yêu cầu 
của xã hội hoặc các cơ quan 
hành pháp về việc giảm tiêu 
thụ chất dẻo hoặc tăng cường 
tái chế chất dẻo sẽ có tác động 
lớn đối với các nhà sản xuất 
chất dẻo ở châu Âu.  
Mục tiêu giảm phát thải ròng 

Theo Ủy ban châu Âu, mục 
tiêu của EU là đạt ngưỡng 
trung hòa khí hậu vào năm 
2050, tức là nền kinh tế với 
phát thải khí gây hiệu ứng nhà 
kính bằng 0. Mục tiêu này là 
trọng tâm của sáng kiến “Thỏa 
thuận xanh châu Âu” và phù 
hợp với cam kết của EU về các  

(Xem tiếp trang 6) 
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Công nghiệp hóa chất Đức đang 
đứng trước nguy cơ thiếu nguồn 
cung khí đốt vào mùa đông năm 

nay, mặc dù Nga đã mở lại đường ống dẫn 
khí Nord Stream dài 1.220 km sau một thời 
gian đóng cửa bảo dưỡng. 

Vấn đề là Nga hiện đang áp dụng chính 
sách hạn chế dòng khí đốt qua đường ống 
Nord Stream xuống khoảng 40% công 
suất. Nếu chính sách này được duy trì, sẽ 
không có đủ khí đốt để đáp ứng nhu cầu 
của châu Âu trong thời gian nhu cầu cao 
điểm vào mùa đông, vì vậy chế độ phân 
phối theo định mức có thể sẽ được áp 
dụng. 

Đó là mối lo ngại lớn đối với công 
nghiệp hóa chất (CNHC) Đức, lĩnh vực 
chiếm 14% tiêu thụ khí đốt toàn quốc. 
Chính phủ Đức đã tuyên bố, trong trường 
hợp phải thực hiện chế độ phân phối khí 
đốt thì nhu cầu của các nơi như bệnh viện 
và các hộ gia đình sẽ được ưu tiên so với 
các ngành sản xuất công nghiệp.  

Những công ty sẽ phải chịu thiệt hại 
nhiều nhất do nguồn cung khí đốt bị cắt 

giảm là BASF, Covestro và Evonik 
Industries. Tháng 3 năm nay, Tập đoàn 
BASF cho biết sẽ bắt buộc phải đóng cửa 
các nhà máy ở Đức nếu nguồn cung khí đốt 
giảm xuống dưới 50% nhu cầu của Tập 
đoàn. 

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất hóa chất 
tại Đức như BASF, Evonik và Lanxess còn 
đang phải đối mặt với một vấn đề lớn khác: 
Mực nước sông Ranh tại đây đã xuống rất 
thấp và đang tiếp tục giảm, có thể sẽ sớm 
cản trở hoạt động vận chuyển nguyên liệu, 
hàng hóa đến và đi từ các nhà máy lớn. 
Tâm trạng bi quan trong ngành 

Trước nguy cơ thiếu khí đốt, kỳ vọng 
tương lai của các công ty hóa chất đã xấu 
đi rõ rệt. Theo một cuộc khảo sát của Viện 
Nghiên cứu kinh tế Ifo tại Muy-ních, chỉ số 
đánh giá kỳ vọng của các công ty hóa chất 
Đức trong tháng 6/2022 đã giảm xuống 
mức -40,3 điểm, thấp hơn nhiều mức -27,2 
điểm trong tháng trước. Lo ngại về khả 
năng Nga cắt nguồn cung khí đốt và các 
hậu quả đối với CNHC hiện đang rất lớn.  

TTIINN  TTỨỨCC  --  SSỰỰ  KKIIỆỆNN

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐỨC 
BI QUAN TRƯỚC TRIỂN VỌNG SẮP TỚI
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hành động chống biến đổi khí hậu toàn cầu 
trong khuôn khổ Thỏa thuận chung Pari 
2015 về chống biến đổi khí hậu. 

Ở trung tâm của những mục tiêu đó là 
ngành công nghiệp hóa chất với những 
nhiệm vụ hết sức to lớn. 
Thời kỳ của chuyển đổi 

Công nghiệp hóa chất châu Âu đã nằm 
trong tâm điểm của cuộc khủng hoảng y tế 
do dịch COVID-19 gây ra, phải chứng kiến 
nhu cầu một số hàng hóa ở các lĩnh vực 
tiêu thụ hóa chất cuối dòng (như sản xuất 
nhiên liệu hàng không, may mặc quần 
áo,...) giảm mạnh bất thường, trong khi đó 
nhu cầu một số sản phẩm khác (PPE, chất 
khử trùng, hóa chất xét nghiệm,...) tăng 
nhanh đột ngột. Ngành sản xuất này cũng 
phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do 
các đợt phong tỏa chống dịch và đóng cửa 
nhà máy.  

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện đang 

có nguy cơ châu Âu sẽ rơi vào suy 
thoái kinh tế do sự kết hợp của làn 
sóng dịch COVID-19 lần thứ hai, 
tình trạng lạm phát gia tăng và mới 
đây là tác động của cuộc chiến 
tranh ở Ucraina - với nền kinh tế 
Đức đang nằm trong tâm bão.  

Trong bối cảnh đó, chúng ta 
đang chứng kiến thời kỳ bước ngoặt có 
tính quyết định đối với công nghiệp hóa 
chất châu Âu. Là một bộ phận của nền kinh 
tế châu Âu đã trở nên trì trệ từ nhiều năm 
qua, công nghiệp hóa chất châu Âu đã phải 
đứng nhìn sự tăng trưởng mạnh mẽ của sản 
xuất hóa chất tại các khu vực khác như Bắc 
Mỹ, châu Á và Trung Đông với những lợi 
thế riêng của từng khu vực - nguồn tài 
nguyên khí đá phiến phong phú, nhu cầu 
nội địa mạnh, chi phí lao động thấp, nguồn 
cung dầu mỏ giá rẻ.... 

Các công ty hóa chất châu Âu sẽ phản 
ứng với những thách thức, khó khăn đó 
như thế nào? Triển vọng phát triển của 
công nghiệp hóa chất châu Âu trong những 
năm tới sẽ ra sao? Đây quả thật là những 
câu hỏi không dễ trả lời    n 

TN 
Theo Chemie.de, 6/2022

Kết quả khảo sát cho thấy, các doanh 
nghiệp hóa chất Đức dự kiến sản lượng của 
họ trong những tháng tới sẽ giảm. Hơn 
nữa, các công ty cung ứng nguyên liệu 
đang muốn tăng giá sản phẩm. Hiện nay 
tình hình cung ứng nguyên liệu và sản 
phẩm trung gian cho các công ty hóa chất 
vẫn đang rất căng thẳng. 57,5% các công ty 
thông báo đang bị thiếu nguyên liệu, tuy đã 
giảm so với mức 73% vào tháng 12/2021 
nhưng vẫn còn rất cao.  

Hiệp hội CNHC Đức (VCI) dự báo sản 
lượng nói chung của các công ty trong 
Hiệp hội sẽ giảm 1,5% trong năm nay, 
trong đó sản lượng hóa chất sẽ giảm 4%. 
Chi phí năng lượng và nguyên liệu cao 
đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành hóa 

chất, hơn nữa nhu cầu hóa chất đang giảm 
do kinh tế thế giới suy yếu.     

VCI nhấn mạnh, các công ty hóa chất 
Đức đang cố gắng tiết kiệm khí đốt ở mức 
tối đa. Nhưng trên thực tế không còn nhiều 
khả năng để tiết kiệm, vì việc thường 
xuyên tăng hiệu quả đã trở thành động lực 
quan trọng trong ngành những năm qua.  

Trong thời gian tới, các công ty hóa chất 
cần những giải pháp thực tế và phù hợp 
yêu cầu pháp luật khi chuyển đổi từ khí đốt 
sang dầu mỏ hoặc than đá. Vì vậy, VCI kêu 
gọi chính phủ Đức áp dụng các quy trình 
cấp phép nhanh chóng để cho phép chuyển 
đổi các thiết bị hóa chất trong ngành   n 

HS 
Theo Chemie.de, 7/2022

CCÔÔNNGG  NNGGHHIIỆỆPP  HHÓÓAA  CCHHẤẤTT......  
((TTiiếếpp  tthheeoo  ttrraanngg  44))
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Tuy là quốc gia xuất khẩu ròng các 
loại hóa chất hàng hóa, Trung Quốc 
cũng là quốc gia nhập khẩu ròng 

những lượng lớn hóa chất chuyên dụng và 
hóa chất tinh khiết.  

Một trong những mục tiêu hàng đầu 
trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung 
Quốc là giảm sự phụ thuộc vào hóa chất 
nhập khẩu. Mặc dù đây cũng là một phần 
của phản ứng trước những căng thẳng 
chính trị đang gia tăng với Mỹ, nhưng mục 
tiêu này phù hợp với những mục đích dài 
hạn của Trung Quốc, đặc biệt là sự dịch 
chuyển về hướng một nền kinh tế đổi mới 
hơn, khi quốc gia này đang nổi lên như một 
trong những nền kinh tế hàng đầu trên thế 
giới. 

Mục tiêu trên cũng phù hợp với chính 
sách “Vòng tuần hoàn kép” mà Bắc Kinh 
đang cổ vũ. Đây là chiến lược nhằm định 
hướng lại nền kinh tế Trung Quốc bằng 
cách ưu tiên cho tiêu thụ trong 
nước đồng thời mở cửa với 
thương mại và đầu tư nước ngoài. 
So với tình hình trước khi được 
ban hành, chính sách này có 
nghĩa là tập trung mạnh hơn vào 
thị trường nội địa và giảm sự phụ 
thuộc vào thương mại với nước 
ngoài (kể cả xuất khẩu và nhập 
khẩu). 
Tình hình cung ứng hóa chất 

Trung Quốc có khả năng tự 
cung tự cấp về hóa chất như thế 
nào?  

Những dữ liệu thương mại 
gần đây cho thấy hiện đang có 
tình trạng thâm hụt thương mại 
lớn. Từ tháng 1 đến tháng 8-
2021, tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu của công nghiệp hóa chất Trung 
Quốc đạt 544 tỉ USD, tăng khoảng 34% so 
với năm trước. Trong số đó, xuất khẩu 
chiếm 186 tỉ USD, nhập khẩu chiếm 358 tỉ 
USD, dẫn đến thâm hụt thương mại 172 tỉ 
USD, tăng 25%. 

Đây có lẽ là điều bất ngờ đối với những 
ai đã theo dõi những khiếu nại của Mỹ về 
chính sách thương mại và sự mất cân bằng 
thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, 
một cách nhìn khác có thể giúp giải thích 
tình hình này. Mặc dù thực sự là quốc gia 
xuất khẩu ròng hóa chất hàng hóa, nhưng 
Trung Quốc cũng nhập khẩu nhiều hóa 
chất chuyên dụng và hóa chất tinh khiết. 
Kể  cả nhiều sản phẩm hoàn thiện mà nước 
này sản xuất để xuất khẩu cũng sử dụng 
một lượng lớn nguyên liệu đầu vào là hóa 
chất tinh khiết. Tình hình đó có thể được 
miêu tả như “dư thừa ở đầu thấp, thiếu hụt 
ở đầu cao”, tức là dư thừa hóa chất cơ bản 

TRUNG QUỐC VỚI MỤC TIÊU GIẢM 
PHỤ THUỘC VÀO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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giá trị thấp và thiếu hụt hóa chất chức năng 
giá trị cao. 

Trên thực tế, dư thừa công suất là vấn 
đề lớn hơn nhiều so với vấn đề thiếu công 
suất sản xuất hóa chất hàng hóa tại Trung 
Quốc. Mặc dù năm 2019 khoảng 60% sản 
phẩm hóa dầu trên thị trường Trung Quốc 
đã đứng trước tình trạng dư thừa hoặc dư 
thừa nghiêm trọng, nhưng tỷ lệ này dự kiến 
sẽ tăng tiếp lên 75% vào năm 2025. Ví dụ, 
tỷ lệ công suất/ nhu cầu đối với etylen oxit 
tại Trung Quốc là 148%, do đó tỷ lệ sử 
dụng công suất chỉ đạt 67%. Tỷ lệ công 
suất/ nhu cầu đối với styren năm 2025 
được dự báo là 127%. Trong khi đó, công 
suất PTA hiện tại đã đạt khoảng 60 triệu 
tấn/năm nhưng cũng được dự báo sẽ tăng 
thêm 30 triệu tấn/năm, dẫn đến tình trạng 
dư thừa lớn.     

Nếu chính sách “Vòng tuần hoàn kép” 
được thực hiện nghiêm túc, Trung Quốc sẽ 
không thể dựa nhiều vào việc sử dụng 
những công suất dư thừa như trên cho hoạt 
động xuất khẩu. 

Vì vậy, mục đích tự cung tự cấp đang 
tập trung rõ ràng vào sản xuất các loại hóa 
chất giá trị cao. 
Sản xuất hóa chất cao cấp  

Những dữ liệu sau cho thấy sự yếu kém 

của Trung Quốc trong lĩnh vực hóa chất 
cao cấp: 

- Hóa chất chuyên dụng chỉ chiếm 45% 
trong tổng giá trị toàn ngành hóa chất, 
trong khi đó tỷ lệ này tại Mỹ và nhiều nước 
châu Âu là 60-70%, riêng tại Thụy Sĩ lên 
đến 90%. 

- Trên toàn cầu có khoảng 100.000 hóa 
chất tinh khiết khác nhau được sản xuất, 
nhưng ở Trung Quốc con số này chỉ đạt 
khoảng 20.000. 

- Trong nhiều lĩnh vực hóa chất giá trị 
cao, tỷ lệ tự cung tự cấp của Trung Quốc 
khá thấp (ví dụ 65% đối với nguyên liệu 
hóa chất mới, dưới 50% đối với hóa chất 
điện tử). 

- Theo thống kê năm 2018, Trung Quốc 
không có công suất sản xuất đáng kể ở 
trong nước đối với 32% trong số 130 
nguyên liệu hóa chất cơ bản quan trọng và 
phụ thuộc vào nhập khẩu đối với 52% 
những hóa chất này. 

- Trong số 10 nhà sản xuất hóa chất 
chuyên dụng hàng đầu thế giới không có 
mặt các công ty Trung Quốc.  
Những biện pháp thực hiện 

Sự hiện diện hạn chế của đất nước trong 
lĩnh vực hóa chất cao cấp trên thế giới đang 
là mối lo ngại lớn đối với chính phủ Trung 

Quốc. Nhiều mục tiêu ở tầm 
cao của chính phủ như chuyển 
đổi Trung Quốc thành quốc 
gia dẫn đầu về công nghệ trên 
toàn cầu, giảm phụ thuộc vào 
nhập khẩu các mặt hàng quan 
trọng chiến lược như chất bán 
dẫn, cải thiện môi trường và 
dịch chuyển từ tăng trưởng 
kinh tế theo số lượng sang 
tăng trưởng kinh tế về chất 
lượng,... đều phụ thuộc mạnh 
vào các nguyên liệu hóa chất 
cao cấp. Hơn nữa, giá trị cao 
của những nguyên liệu này 
cũng đóng vai trò lớn trong 
việc ngăn Trung Quốc rơi vào 
cái bẫy thu nhập trung bình.    

Vì vậy, chính phủ Trung 
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Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp 
khác nhau để hỗ trợ sản xuất hóa 
chất chuyên dụng và hóa chất 
cao cấp. Một số trong những 
biện pháp đó là ở dạng trợ cấp 
tài chính, ví dụ miễn giảm thuế 
đối với các hoạt động nghiên 
cứu và triển khai, cấp đất cho 
doanh nghiệp và cho phép ưu 
tiên tiếp cận các khu công 
nghiệp hóa chất. Trong đó cũng 
bao gồm việc thành lập và nâng 
cấp các khu công nghiệp dành 
riêng cho sản xuất hóa chất tinh 
khiết, thành lập 10 trung tâm 
công nghệ hóa chất tinh khiết trong các 
lĩnh vực mới nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các 
công ty. 

Sản xuất hóa chất cao cấp phụ thuộc 
nhiều hơn vào kiến thức công nghệ so với 
cơ sở vật chất. Trong những năm qua 
Trung Quốc đã đạt một số tiến bộ về bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ, một số công ty chịu 
thiệt hại vì bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 
đã được tòa án quyết định cho nhận tiền 
bồi thường lớn đáng kể.  

Các công ty hóa chất đa quốc gia cũng 
được khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực hóa 
chất cao cấp tại Trung Quốc. Đặc biệt, yêu 
cầu thành lập liên doanh với các đối tác 
trong nước trong ngành hóa dầu đã được 
hủy bỏ, nhờ đó giảm sự lo ngại của các 
công ty nước ngoài về mất quyền sở hữu trí 
tuệ khi tham gia sản xuất tại Trung Quốc. 

Thoạt nhìn, một số trong các biện pháp 
như trên đã tạo thêm gánh nặng cho công 
nghiệp hóa chất Trung Quốc - ví dụ các 
quy định chặt chẽ hơn về bảo vệ môi 
trường, bắt buộc di dời vào các khu công 
nghiệp hóa chất, mặc dù về lâu dài chúng 
có thể có lợi cho lĩnh vực hóa chất cao cấp. 
Một mặt, những quy định như vậy ảnh 
hưởng nhiều hơn đến các công ty nhỏ với 
các sản phẩm công nghệ thấp và giá trị 
thấp. Những biện pháp đó cũng dẫn đến 
việc dần đóng cửa các công ty yếu nhất, 
nhỏ nhất, dẫn đến xu hướng sát nhập thành 
các công ty lớn, đồng thời cũng dẫn đến 
sản xuất các sản phẩm với giá bán và biên 

lợi nhuận cao hơn, đáp lại cho phép các 
công ty đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu 
và triển khai. 

Những hệ quả đầu tiên của xu hướng 
dịch chuyển như trên là, trong danh sách 
500 công ty hóa chất hàng đầu Trung Quốc 
hiện có khoảng 100 công ty mới, phần lớn 
tập trung vào hóa chất chuyên dụng giá trị 
cao, thay thế cho các công ty sản xuất hóa 
chất cơ bản. Vì vậy, nhìn chung cấu trúc 
của ngành hóa chất đang dịch chuyển về 
hướng hóa chất chuyên dụng. 

Sự thay đổi đó cũng thể hiện trong 
những hoạt động gần đây của một số công 
ty hóa chất hàng đầu Trung Quốc, ví dụ 
Công ty Wanhua. Cách đây vài năm công 
ty này tập trung chủ yếu vào các sản phẩm 
hóa dầu, nhưng những dự án gần đây đang 
tập trung rõ rệt vào hóa chất chuyên dụng 
trong những lĩnh vực như nguyên liệu pin, 
chất dẻo kỹ thuật. 

Nhìn chung, Trung Quốc đã nhận ra 
rằng khi ngày càng nhiều lĩnh vực của 
công nghiệp hóa chất trở nên phổ biến thì 
việc đổi mới bằng cách chuyển sang sản 
xuất hóa chất chuyên dụng có thể là lợi thế 
cạnh tranh quan trọng nhất. Với sự hỗ trợ 
của nhà nước, dự kiến Trung Quốc sẽ đạt 
tăng trưởng mạnh trong những lĩnh vực 
như hóa chất điện tử, chất dẻo kỹ thuật, vật 
liệu sinh học, xúc tác kim loại, hóa mỹ 
phẩm, hương liệu,...   n 

TN 
Theo Chemanager, 5/2022
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Theo thông báo của Bộ Thương mại 
và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu 
hóa chất của quốc gia này trong 

năm tài chính 2021-2022 đã tăng mạnh, đạt 
29,3 tỉ USD - mức cao kỷ lục trong lịch sử 
của ngành. Những lĩnh vực hóa chất đạt 
mức tăng trưởng xuất khẩu lớn nhất là hóa 
chất hữu cơ, hóa chất vô cơ, sản phẩm 
nông hóa, thuốc nhuộm và hóa chất chuyên 
dụng. 

Ngày nay, Ấn Độ đã trở thành quốc gia 
sản xuất hóa chất lớn thứ 6 trên toàn cầu và 
lớn thứ ba ở châu Á. Ấn Độ chiếm vị trí 
cao trong xuất nhập khẩu hóa chất, đứng 
thứ 14 trên thế giới về xuất khẩu và thứ 8 
về nhập khẩu hóa chất (không kể dược 
phẩm). 

Bất chấp tình hình dịch COVID-19, 
CNHC Ấn Độ đã có nhiều cơ hội phát triển 
trong bối cảnh những đứt gãy của chuỗi 
cung ứng hóa chất ở Trung Quốc, mâu 
thuẫn thương mại giữa Mỹ, châu Âu và 
Trung Quốc. Các biện pháp chống ô nhiễm 
ở Trung Quốc cũng tạo ra nhiều cơ hội cho 
một số lĩnh vực hóa chất của Ấn Độ. 
Công nghiệp hóa chất  

Với hơn 80 000 sản phẩm thương mại, 
CNHC Ấn Độ đặc biệt đa dạng với nhiều 
lĩnh vực sản xuất phong phú. 

Trên toàn cầu, Ấn Độ hiện là quốc gia 
đứng thứ tư về sản xuất các sản phẩm nông 
hóa, sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Ấn 
Độ chiếm 16% sản lượng toàn cầu về 
thuốc nhuộm và sản phẩm trung gian 
ngành nhuộm.   

TIN TỨC - SỰ KIỆN

XUẤT KHẨU HÓA CHẤT CỦA ẤN ĐỘ TĂNG CAO 
KỶ LỤC
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Thu nhập của các doanh nghiệp hóa 
chất vừa và nhỏ tại Ấn Độ được dự báo sẽ 
tăng 18-23% trong năm tài chính 2022 nhờ 
nhu cầu trong nước được cải thiện và giá 
bán hóa chất đang ở mức cao.  

Vị trí địa lý gần Trung Đông - nguồn 
nguyên liệu hóa dầu quan trọng trên thế 
giới - đã tạo điều kiện cho Ấn Độ hưởng 
lợi với sản xuất hóa chất quy mô lớn. 
Quy mô thị trường hóa chất  

CNHC Ấn Độ đạt tổng giá trị 178 tỉ 
USD trong năm 2019 và dự kiến sẽ đạt 
304 tỉ USD vào năm 2025 với tốc độ tăng 
trưởng 9,35%/năm. Nhu cầu hóa chất 
được dự báo sẽ tăng 9%/năm cho đến năm 
2025.  

Sản lượng hóa chất tháng 12-2021 đạt 
903.000 tấn, trong khi đó sản lượng hóa 
dầu đạt 1.877.907 tấn.  

Sản lượng một số hóa chất cơ bản trong 
tháng 12.2021 như sau: 

- Sôđa:  257.199 tấn 
- Xút:    277.638 tấn 
- Clo lỏng:   190.492 tấn 
- Formaldehyt : 22.794 tấn 
- Thuốc bảo vệ thực vật: 22.110 tấn. 
Từ tháng 4/2021 đến tháng 

2/2022, xuất khẩu hóa chất hữu cơ 
và vô cơ của Ấn Độ đã tăng 33,7%, 
đạt 26,48 tỉ USD.  
Sản xuất hóa chất chuyên dụng 
tăng trưởng mạnh 

Sản xuất hóa chất chuyên dụng 
chiếm 22% tổng giá trị thị trường 
hóa chất và các sản phẩm hóa dầu 
tại Ấn Độ. Nhu cầu hóa chất chuyên 
dụng dự kiến tăng 12%/năm trong 
thời gian 2019-2022. Thị phần của 
Ấn Độ trên thị trường hóa chất 
chuyên dụng toàn cầu đã tăng từ 3% 
lên 4% trong thời gian 2015-2021.  

Năm 2022, sự hồi phục của nhu cầu nội 
địa và xuất khẩu đã khiến cho chi tiêu vốn 
đầu tư của các công ty sản xuất hóa chất 
chuyên dụng tại Ấn Độ tăng 50% so với 
năm trước, đạt 815 triệu USD.  

Theo dự báo của Công ty phân tích thị 
trường Crisil, đến năm 2026 ngành sản 
xuất hóa chất chuyên dụng Ấn Độ sẽ tăng 
gần gấp đôi thị phần trên thị trường thế 
giới, đạt 6% so với mức 3-4% hiện nay. 
Động lực của sự tăng trưởng này là tăng 
trưởng thu nhập 18-20% trong năm tài 
chính hiện nay và 14-15% trong năm tài 
chính tới, sau khi đạt tăng trưởng ở mức 
một chữ số trong hai năm tài chính qua. 
Đây là kết quả của hai yếu tố: Sự gia tăng 
mạnh của xuất khẩu nhờ quá trình dịch 
chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi 
Trung Quốc và nhu cầu hồi phục ở thị 
trường nội địa. 

Hiện tại, sự gia tăng nhu cầu đã khuyến 
khích các công ty tăng kế hoạch chi tiêu 
vốn đầu tư để mở rộng sản xuất. Vì vậy, 
trong 2 năm tài chính tới chi tiêu vốn đầu 
tư của ngành hóa chất chuyên dụng Ấn Độ 
dự báo sẽ tăng 50%, đạt 1,97 tỉ USD  n 

LH 
Theo Chemistry & Industry, 5/2022
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Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim 
chỉ nam cho hành động của Đảng và 

cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn đánh giá rất cao vai trò, tầm vóc 
của chủ nghĩa Mác-Lênin và luôn khẳng 
định là một người mácxít-lêninít. Trong 
âm mưu, thủ đoạn tấn công vào nền tảng tư 
tưởng của Đảng, các thế lực thù địch, phản 
động đã rất tinh vi, xảo quyệt khi âm mưu 
tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với 
chủ nghĩa Mác-Lênin. Đấu tranh phản bác 
âm mưu này là một việc làm thiết thực để 
góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của 
Đảng (năm 1991) thông  qua đã khẳng 
định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Thực 
tiễn cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra 
đời đã minh chứng rằng, nhờ có chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn 
đường, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc 
lập dân tộc và đạt được những thành tựu 
quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Thực tiễn cách mạng cũng cho 
thấy, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh là hai cấu phần hợp thành nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng và hai yếu tố này có quan hệ hữu 
cơ với nhau, không thể thiếu một yếu tố 
nào. 

Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện 
một số ý kiến muốn tách rời chủ nghĩa 
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
thậm chí còn tìm cách luận giải cho rằng 
chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh mới phù hợp 
với cách mạng Việt Nam, còn chủ nghĩa 

Mác-Lênin là “tư tưởng ngoại lai, xa lạ với 
truyền thống dân tộc”, không phù hợp với 
điều kiện cụ thể của Việt Nam và đã bị 
chối bỏ ở nơi quê hương của nó, “du nhập 
chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là một 
sai lầm lịch sử”; do đó chỉ cần nói đến tư 
tưởng Hồ Chí Minh và đi đến kết luận võ 
đoán rằng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập 
với chủ nghĩa Mác-Lênin”. Đây thực chất 
là một quan điểm sai trái, xuyên tạc về mối 
quan hệ gắn bó mật thiết, hữu cơ giữa tư 
tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-
Lênin. Quan điểm này tưởng như là sự đề 
cao tư tưởng Hồ Chí Minh, tưởng như là 
sự khẳng định những công lao, cống hiến 
của Hồ Chí Minh với đất nước và dân tộc 
Việt Nam, nhưng thực chất là nhằm tách 
rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với 
chủ nghĩa Mác-Lênin; âm mưu phủ định 
cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng 
Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin; phủ 
định thế giới quan và phương pháp luận 
khoa học, cách mạng của tư tưởng Hồ Chí 
Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây là 
bước đi nhằm tiến tới phủ định bản chất 
khoa học, cách mạng của tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

Trên thực tế, các thế lực thù địch, phản 
động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống 
phá cách mạng Việt Nam và phong trào 
cách mạng thế giới, trong đó nổi lên hiện 
nay là sự chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, 
văn hóa. Rõ ràng, tư tưởng, văn hóa là mặt 
trận hết sức gay gắt, quyết liệt của cuộc 
đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, làm 
thất bại các âm mưu phá hoại của các thế 
lực thù địch, phản động. Thực tế cho thấy 
đang xuất hiện nhiều hơn những mưu toan 
kích động, xuyên tạc nhằm “hạ bệ thần 
tượng”, làm nghi ngờ, gây hoang mang, 
dao động, thậm chí gây chia rẽ, hỗn loạn 
nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng 
trong hàng ngũ những người cộng sản, từ 

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG 
ÂM MƯU TÁCH RỜI, ĐỐI LẬP TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
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đó dẫn tới mất phương hướng, mâu thuẫn, 
rối loạn trong tổ chức và chỉ đạo hoạt động 
thực tiễn, đưa đến những sai lầm, làm mất 
uy tín, ảnh hưởng của Đảng trong quần 
chúng nhân dân và do đó đánh mất vai trò 
lãnh đạo đối với hệ thống chính trị. Những 
mưu toan này có lúc công khai, trắng trợn, 
có lúc tinh vi, xảo quyệt. Việc tuyên 
truyền, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác-Lênin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, tách rời chủ 
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, thậm chí cho rằng “Tư tưởng Hồ 
Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-
Lênin” là một âm mưu rất tinh vi, xảo 
quyệt, nằm trong những mưu toan đó của 
các thế lực thù địch, phản động và thực 
chất không có gì mới. Nhưng vào những 
dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, 
đất nước, kỷ niệm thành lập Đảng, hoặc 
những sự kiện chính trị đặc biệt, thì những 
quan điểm này lại xuất hiện theo kiểu “bổn 
cũ soạn lại”. Tăng cường bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh 
phản bác, làm thất bại những âm mưu, thủ 
đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực 
thù địch, phản động, trong đó có âm mưu 
tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với 
chủ nghĩa Mác-Lênin, là công việc mang ý 
nghĩa hết sức quan trọng và thường xuyên 
hiện nay. 
Trước hết, cần phải nhận rõ mưu toan cắt 
xén và đánh tráo khái niệm của các ý kiến 
xuyên tạc, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ 
Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Những ý kiến xuyên tạc, âm mưu tách 
rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với 
chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, Hồ Chí 
Minh là một người yêu nước, là một người 
theo chủ nghĩa dân tộc, chỉ mong muốn 
làm thế nào để giải phóng đất nước, giành 
lại độc lập cho dân tộc Việt Nam. Trong 
khi đó, chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết 
về đấu tranh giai cấp, là hệ tư tưởng chỉ 
của riêng giai cấp công nhân, nên đối lập 
với cả chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân 
tộc mà Hồ Chí Minh theo đuổi. Những ý 
kiến kiểu này đã cố ý không thấy một thực 
tế là Hồ Chí Minh không chỉ muốn giải 
phóng đất nước, giành lại độc lập cho dân 
tộc, mà quan trọng hơn nữa là phải làm thế 
nào để toàn thể người dân được hưởng một 
cuộc sống hạnh phúc, ấm no thực sự sau 

khi giành được độc lập, như Người đã từng 
tâm sự: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham 
muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được 
hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, 
ai cũng được học hành”. Bởi trong quan 
niệm của Người, “nếu nước độc lập mà 
dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc 
lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Người chỉ 
rõ: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi 
mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc 
lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá 
trị của tự do, của độc lập khi mà dân được 
ăn no, mặc đủ”. 

Đó chính là lý do để lý giải vì sao mặc 
dù đánh giá cao cách mạng Mỹ, cách mạng 
Pháp và đúc kết được những kinh nghiệm 
quý báu từ hai cuộc cách mạng tiêu biểu 
này trong thời cận đại, nhưng Hồ Chí Minh 
đã thẳng thắn nêu lên nhận xét về những 
cuộc cách mạng đó xét về bản chất đều là 
những cuộc cách mạng “không đến nơi”, 
chỉ mang lại quyền lợi cho một thiểu số 
người trong xã hội, trong khi đại đa số 
những người dân lao động vẫn phải chịu 
cảnh bị áp bức, bóc lột, bất công và vẫn 
phải mưu tính làm cách mạng lần nữa. Vì 
vậy, Hồ Chí Minh đã quyết định không lựa 
chọn con đường cứu nước và phát triển của 
dân tộc Việt Nam theo hình mẫu của các 
cuộc cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp. 
Thực tế, như chúng ta đều biết, qua quá 
trình nghiên cứu, khảo sát nhiều trào lưu tư 
tưởng chính trị trong hành trình bôn ba 
nước ngoài, Người đã lựa chọn con đường 
cách mạng do chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ ra: 
con đường cách mạng vô sản. Đó là con 
đường thực hiện độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, thực hiện ba sự 
nghiệp giải phóng là giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp và giải phóng con 
người trong một chỉnh thể thống nhất để 
thực sự mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc 
triệt để cho tất cả người dân, không phân 
biệt giàu nghèo, vùng miền, không phân 
biệt dân tộc đa số hay dân tộc thiểu số, có 
tôn giáo hay không theo tôn giáo, nam hay 
nữ,.... Nói cách khác, con đường cách 
mạng vô sản theo ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác-Lênin đã đáp ứng được yêu cầu giải 
phóng dân tộc một cách triệt để mà Hồ Chí 
Minh luôn phấn đấu thực hiện. 
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Các ý kiến cho rằng tư tưởng Hồ Chí 
Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin 
cũng đã đánh tráo khái niệm khi luận giải 
Hồ Chí Minh đặt vấn đề dân tộc lên trên 
hết và trước hết, trong khi chủ nghĩa Mác-
Lênin chỉ coi trọng vấn đề giai cấp và đấu 
tranh giai cấp, coi trọng bảo vệ lợi ích của 
giai cấp công nhân. Như vậy, rõ ràng là tư 
tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa 
Mác-Lênin. 

Đúng là trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam, khi giải quyết mối quan 
hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, 
Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề dân tộc lên 
trên hết, trước hết và xác định vấn đề giai 
cấp phải xếp sau vấn đề dân tộc, phục vụ 
cho vấn đề dân tộc. Nhưng đây là sự vận 
dụng và phát triển sáng tạo của Hồ Chí 
Minh đối với lý luận của chủ nghĩa Mác-
Lênin và trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-
Lênin. Đó là sự quán triệt, vận dụng đúng 
đắn linh hồn của chủ nghĩa Mác-Lênin - 
phương pháp luận duy vật biện chứng, vào 
hoàn cảnh cụ thể của một nước thuộc địa 
phong kiến như Việt Nam; là sự vận dụng 
quy luật chung vào hoàn cảnh cụ thể, đặc 
thù, hết sức sinh động, muôn màu, muôn 
vẻ của những hiện tượng, quá trình lịch sử 
riêng biệt. Sự vận dụng và phát triển sáng 
tạo đó là cần thiết, đã thể hiện theo đúng 
lời dặn của V.I.Lênin: “Chúng ta không hề 
coi lý luận Mác như là một cái gì đã xong 
xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, 
chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền 
móng cho môn khoa học mà những người 
xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn 
nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở 
thành lạc hậu với cuộc sống”. Vì vậy, 
không thể đánh đồng sự vận dụng và phát 
triển sáng tạo với sự mâu thuẫn, đối lập. 
Thứ hai, Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất 
cao vai trò, tầm vóc của chủ nghĩa Mác-
Lênin 

Khi ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí 
Minh không chỉ trăn trở tìm kiếm lời giải 
bài toán làm thế nào, bằng cách nào để 
giành lại nền độc lập của nước nhà, giải 
phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị 
ngoại bang, mà còn mong muốn tìm ra một 
hệ tư tưởng làm nền tảng soi sáng cho con 
đường đi của dân tộc trong sự nghiệp giải 
phóng và xây dựng xã hội mới, một triết lý 

phát triển của dân tộc. Qua những trải 
nghiệm phong phú trong thực tiễn, khảo 
sát, phân tích sâu sắc về những trào lưu tư 
tưởng, những con đường cứu nước của các 
dân tộc trên thế giới, Hồ Chí Minh nhận 
thức rõ rằng đường lối cứu nước, giải 
phóng và phát triển dân tộc phải được xây 
dựng trên một nền tảng tư tưởng nhất định 
thì mới đảm bảo tính nhất quán và sự 
thông suốt trong cả tư tưởng và hành động 
của lực lượng cách mạng, trước hết là lực 
lượng lãnh đạo, từ đó đảm bảo cho sự 
thành công của sự nghiệp cách mạng. Lực 
lượng lãnh đạo phải có chủ nghĩa làm 
cốt và ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo 
chủ nghĩa ấy, tức là phải thống nhất quán 
triệt, vận dụng chủ nghĩa ấy trong quá trình 
vận động và tổ chức sự nghiệp cách mạng 
thì sự nghiệp đó mới thành công được. 

Hồ Chí Minh còn chỉ ra rằng, lực lượng 
lãnh đạo mà không có chủ nghĩa làm nòng 
cốt thì cũng giống như người không có trí 
khôn, tàu không có bàn chỉ nam (la bàn). 
Người không có trí khôn thì đương nhiên 
sẽ không thể có chủ trương, đường lối 
đúng đắn được; và tàu không có la bàn dẫn 
đường thì cũng sẽ không thể xác định được 
hướng đi đúng giữa đại dương mênh 
mông, bao la. 

Nhưng vấn đề còn quan trọng hơn nữa 
trong thời đại của Hồ Chí Minh là Người  
xác định, phải lựa chọn đi theo chủ nghĩa 
nào, học thuyết nào. Bởi lẽ, như Người 
từng thấy rõ: “bây giờ học thuyết nhiều, 
chủ nghĩa nhiều”. Đó là hệ tư tưởng tư sản, 
hay hệ tư tưởng vô sản, hoặc nhân danh là 
hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, nhưng 
thực chất đã bị tha hóa, biến tướng, như 
chủ nghĩa công liên, nghiệp đoàn vàng, 
chủ nghĩa xét lại....? Đi theo chủ nghĩa 
nào, tư tưởng nào là vấn đề hết sức quan 
trọng đặt ra, buộc phải có sự lựa chọn, cân 
nhắc cẩn thận, chính xác. Trong bối cảnh 
đầy những phức tạp, tiềm ẩn nhiều “ngõ 
cụt” đó, Hồ Chí Minh đã biết phát hiện ra 
và tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng tiên tiến nhất, cách mạng nhất và 
nhân văn nhất của thời đại, trong khi 
những người Việt Nam khác, dù cũng giàu 
lòng yêu nước và từng sống nhiều năm ở 
nước ngoài như nhà chí sĩ Phan Châu 
Trinh, luật sư Phan Văn Trường,... nhưng 
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vẫn không nhìn ra được. Người chỉ rõ: 
“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa 
nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, 
chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ 
nghĩa Lênin”. Đó là sự tổng kết, đúc rút 
của Hồ Chí Minh từ thực tiễn nghiên cứu, 
khảo sát phong phú các trào lưu tư tưởng, 
các phong trào đấu tranh yêu nước, các 
cuộc cách mạng của các dân tộc khác nhau 
trên thế giới. Có thể nói chặng đường mà 
Hồ Chí Minh đã đi để đến với chủ nghĩa 
Mác-Lênin là “chặng đường chiến thắng 
biết bao khó khăn với sự lựa chọn vững 
chắc, tránh được những sai lầm dẫn tới ngõ 
cụt”. 

Sau này, trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam, nhiều lần Hồ Chí Minh 
khẳng định vai trò hết sức quan trọng của 
chủ nghĩa Mác-Lênin đối với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân Việt Nam. Với 
nhiều cách thức diễn đạt khác nhau, Người 
đã chỉ ra vai trò nền tảng tư tưởng, dẫn 
đường của chủ nghĩa Mác-Lênin: “chủ 
nghĩa Mác-Lênin làm gốc”; “Chủ nghĩa 
Mác-Lênin là kim chỉ nam cho hành 
động”; “Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ 
nghĩa cách mạng và khoa học nhất”; chủ 
nghĩa Mác-Lênin “không những là cái 
“cẩm nang” thần kỳ, không những là cái 
kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng 
con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối 
cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản”... 

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, 
việc hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là yêu cầu, 
điều kiện không thể thiếu để Đảng và mỗi 
cán bộ, đảng viên hoàn thành vai trò, 
nhiệm vụ được giao. Với tổ chức Đảng, 
Người chỉ ra rằng: “Đảng ta là Đảng lãnh 
đạo. Muốn lãnh đạo được phải hiểu chủ 
nghĩa Mác-Lênin”. Với mỗi cán bộ, đảng 
viên, Người nêu rõ: “Có học tập lý luận 
Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức 
cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao 
sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm 
được tốt công tác Đảng giao phó cho 
mình”. Người nhắc nhở: “hiểu chủ nghĩa 
Mác-Lênin tức là cách mạng phân công 
cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, 
đều phải làm tròn nhiệm vụ”. 

Đặc biệt, với trái tim nhân văn sâu sắc, 

Hồ Chí Minh đã nêu lên quan niệm hết sức 
độc đáo về vai trò quan trọng của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, đó là giúp nhân lên 
những giá trị tích cực trong mỗi người, 
cộng đồng và xã hội: “Hiểu chủ nghĩa 
Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình 
có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà 
sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là 
hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin được”. 

Đánh giá rất cao vai trò của chủ nghĩa 
Mác-Lênin, Hồ Chí Minh cũng rất chú 
trọng nhắc nhở các cán bộ, đảng viên phải 
biết vận dụng đúng đắn và phát triển phù 
hợp với điều kiện cụ thể, tránh căn bệnh 
máy móc, giáo điều. Người chỉ rõ: “Học 
tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái 
tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người 
và đối với bản thân mình; là học tập những 
chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin 
để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn 
cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. 
Lý luận đi đôi với thực tiễn”. 
Thứ ba, Hồ Chí Minh luôn nhất quán 
khẳng định bản thân là một người mácxít-
lêninnít 

Tháng 7-1920, khi đọc Luận cương của 
V.I.Lênin, Hồ Chí Minh đã hết sức xúc 
động. Sau này, Người có tâm sự về thời 
điểm đặc biệt đó: “Luận cương của Lênin 
làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng 
tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến 
phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng 
mà tôi nói to lên như đang nói trước quần 
chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày 
đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, 
đây là con đường giải phóng chúng ta!”. 
Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo 
Quốc tế thứ ba”. 

Trên nền tảng lý luận khoa học, cách 
mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí 
Minh đã từ một người yêu nước nhiệt 
thành trở thành người cộng sản chân chính, 
đã tìm ra con đường đi đúng đắn cho bản 
thân và con đường giải phóng, phát triển 
chính xác, phù hợp với lịch sử và thời đại 
của dân tộc. Đó là con đường dựa chủ yếu 
vào sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và 
sức mạnh đại đoàn kết của toàn thể quốc 
dân đồng bào, đồng thời tích cực tranh thủ 
sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè 
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quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại để đánh đuổi giặc ngoại 
xâm, đi tới xây dựng một xã hội mới mang 
lại độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no thực 
sự cho tất cả mọi người dân, một xã hội 
không còn áp bức, bất công, thực hiện giải 
phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai 
cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó chính là 
con đường phát triển khoa học, cách mạng 
triệt để và nhân văn sâu sắc. Thực tế lịch 
sử dân tộc cho thấy con đường này đã 
được dân tộc lựa chọn, ủng hộ và tin theo. 
Đúng như Đảng đã khẳng định: “Với tấm 
lòng yêu nước nồng nàn, Hồ Chủ tịch đã 
sớm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm 
thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin ánh sáng soi 
đường cứu dân, cứu nước”. 

Cũng chính là trên nền tảng lý luận 
khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-
Lênin, đặc biệt là phương pháp luận duy 
vật biện chứng, với trí tuệ lỗi lạc và tư duy 
lý luận sắc sảo, thấm đẫm thực tiễn phong 
phú, Hồ Chí Minh đã xây dựng nên hệ 
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, trong đó hạt nhân cốt lõi, sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt là tư tưởng độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã 
hoàn thành xuất sắc không chỉ vai trò là 
người tìm đường, mà còn cả vai trò người 
mở đường và dẫn đường, trở thành vị lãnh 
tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, 
vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn 
hóa kiệt xuất. Đồng thời, với những hoạt 
động, cống hiến hết sức phong phú trên 
nền tảng phương pháp luận của chủ nghĩa 
Mác-Lênin, Hồ Chí Minh cũng trở thành 
người chiến sĩ quốc tế lỗi lạc trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ 
trên thế giới, đã “góp phần vào cuộc đấu 
tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội..... những tư tưởng của Người là hiện 
thân của những khát vọng của các dân tộc 
mong muốn được khẳng định bản sắc văn 
hóa của mình và mong muốn tăng cường 
sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc”. 

Tháng 7-1946, ngay tại thủ đô Pari 
(Pháp), trên cương vị nguyên thủ của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang thăm 

nước Cộng hòa Pháp, Hồ Chí Minh đã 
thẳng thắn trả lời các nhà báo quốc tế: “Tất 
cả mọi người đều có quyền nghiên cứu một 
chủ nghĩa. Riêng tôi, tôi đã nghiên cứu chủ 
nghĩa Các Mác”. 

Chỉ một thời gian ngắn trước khi qua 
đời, trong bài trả lời phỏng vấn của nhà 
báo Pháp Sáclơ Phuốcniô (ngày 15-7-
1969), Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: 
“Lúc đầu, chính là do chủ nghĩa yêu nước 
mà tôi tin theo Lênin. Rồi, từng bước một, 
tôi đi đến kết luận là chỉ có chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và giai cấp 
công nhân toàn thế giới”. Nêu lên những 
thắng lợi của nhân dân Việt Nam từ khi 
Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng, Hồ 
Chí Minh chỉ rõ: “Chúng tôi giành được 
thắng lợi đó là do nhiều nhân tố, nhưng cần 
phải nhấn mạnh rằng - mà không phải chỉ 
nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh 
Lênin - chúng tôi giành được những thắng 
lợi đó trước hết là nhờ cái vũ khí không gì 
thay thế được là chủ nghĩa Mác-Lênin”. 

Trọn cuộc đời, Hồ Chí Minh đã phấn 
đấu theo lý tưởng cách mạng, khoa học, 
nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và là 
tấm gương mẫu mực về sự vận dụng và 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin 
trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt 
Nam, đã mang lại những thành công cho 
cách mạng Việt Nam và đưa dân tộc Việt 
Nam đến những thành tựu như hiện nay. 
Chính trên tinh thần đó, từ những bài học 
của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là qua 
35 năm đổi mới và 30 năm thực 
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng (năm 2021) đã nhấn mạnh một trong 
những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
là “phải kiên định và vận dụng, phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh”. Đây là một vấn đề mang 
tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối 
với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của 
Đảng ta, không cho phép ai được ngả 
nghiêng, dao động./. 

PH sưu tầm
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Ngày 23/8/2022, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Minh 
Khái cùng đoàn công tác 

đã đến kiểm tra tại Công ty CP 
DAP số 2 - VINACHEM. 

Tại buổi làm việc, báo cáo của 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
Doanh nghiệp cho thấy ngay từ 
khi đi vào hoạt động Công ty DAP 
số 2 đã nỗ lực làm chủ công nghệ, 
mở rộng thị trường trong nước và 
xuất khẩu, nâng cao công suất 
chạy máy, tích cực thực hiện công 
tác quản trị, tiết kiệm chi phí, định 
mức tiêu hao nguyên liệu thấp hơn 
định mức của dự án. Tuy nhiên, 
nguyên nhân  của kết quả thua lỗ 
là do dự án đi vào hoạt động đúng 
thời điểm tình hình tiêu thụ phân 
bón gặp khó khăn, giá bán giảm sâu; công 
suất hoạt động và tiêu thụ thấp dẫn tới chi 
phí bình quân/tấn sản phẩm cao, doanh 
thu thấp. Sản xuất và tiêu thụ duy trì 50% 
công suất nên chênh lệch giữa giá bán và 
chi phí biến đổi không đủ bù đắp. Vốn đầu 
tư cao, chi phí tài chính trên giá thành sản 
phẩm cao nên sản phẩm không cạnh tranh 
được, làm hiệu quả sản xuất kinh doanh 
thấp. Giá nguyên vật liệu tăng bình quân 
30% đến 60%, có thời điểm gấp 2 lần 
khiến giá thành tăng cao; vướng mắc về 
Luật thuế 71 đối với việc khấu trừ đầu vào 
cho phân bón. 

Đề án tái cơ cấu DAP-2 bao gồm 3 
phương án: Tái cơ cấu nợ vay đầu tư của 
ngân hàng với mục tiêu giảm thiểu chi phí 
tài chính, tiếp tục duy trì hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty để tìm cơ hội 
thoái vốn; Đấu giá cổ phần của Tập đoàn 
tại Công ty; Phá sản doanh nghiệp. 

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 
2022, giá phân bón tăng cao, thị trường 

phân bón thuận lợi, Công ty đã chủ động 
sản xuất kinh doanh, có tháng Công ty 
chạy máy ở công suất 29 nghìn tấn/tháng, 
tương đương 106% công suất thiết kế;khả 
năng vận hành nhà máy ổn định, sản phẩm 
tiêu thụ hết; kết quả kinh doanh có sự 
chuyển biến rõ rệt. 

Dự báo trong thời gian tới dòng sản 
phẩm DAP càng ngày càng chiếm ưu thế 
trên thị trường, Công ty sẽ tiếp tục duy trì 
hoạt động, phát huy lợi thế về nguồn 
quặng apatit, tiết giảm chi phí vận chuyển, 
cung cấp một lượng lớn DAP cho nông 
nghiệp, góp phần ổn định thị trường phân 
bón trong nước, đảm bảo an ninh lương 
thực quốc gia, đảm bảo việc làm thu nhập 
cho người lao động, duy trì nộp ngân sách 
nhà nước, an sinh xã hội địa phương. 

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) 
Nguyễn Phú Cường cho biết, Tập đoàn đã 
chọn phương án tái cơ cấu DAP-2 theo 
phương án 1 (tái cơ cấu tài chính). Theo 
đó, phía các ngân hàng cần có sự hỗ trợ 

TIN TRONG NGÀNH

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI KIỂM TRA 
TẠI CÔNG TY CP DAP SỐ 2 - VINACHEM
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giảm lãi suất đưa về mức trung bình hiện 
nay, kéo dài thời gian cho vay và hủy lãi 
phạt do chậm nộp tiền trả cho ngân hàng 
để doanh nghiệp từng bước hồi phục sản 
xuất kinh doanh và trả nợ cho ngân hàng.  

Ông cho biết thêm, do tình hình thiếu 
quặng đầu năm, có lúc nhà máy chỉ chạy 
50 - 60% công suất, nếu đủ quặng lợi 
nhuận sẽ cao hơn và lợi nhuận 6 tháng đầu 
năm chủ yếu là ở quý II. 

Về hướng xử lý bãi thải gyps, Tập đoàn 
đã có đề án xây dựng nhà máy chế biến 
vật liệu san nền, sản xuất thạch cao làm 
phụ gia cho xi măng, gửi các cơ quan có 
thẩm quyền đồng thời chỉ đạo hai công ty 
DAP phối hợp với Viện Khoa học vật liệu 
để xây dựng bộ quy trình, quy phạm cho 
vật liệu san nền. Nếu giải quyết được việc 
này thì sẽ giải quyết được vấn đề bãi thải 
gyps. 

Đồng tình với ý kiến của Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính, Bộ 
Tư Pháp, Văn phòng Chính phủ, Ngân 
hàng Nhà nước… cũng đồng tình với việc 
lựa chọn phương án tái cơ cấu dự án 
(Phương án 1) của Tập đoàn Công nghiệp 
Hóa chất Việt Nam. Đại diện các Bộ 
ngành, cơ quan cũng cho rằng, cùng với 
việc thực hiện theo phương án này, cần 
phải hoàn thiện kỹ hơn phương án để đủ 
cơ sở, trình cấp có thẩm quyền quyết định, 
trên cơ sở đảm bảo ngân sách không phát 
sinh, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và 
các ngân hàng. 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê 
Minh Khái khẳng định DAP-2 Lào Cai là 

dự án rất lớn trên địa bàn Lào Cai, 
sản xuất phân DAP phục vụ sản xuất 
nông nghiệp là chính, phần còn lại 
dành cho xuất khẩu. Dự án đã đi vào 
khai thác từ năm 2015. Tuy nhiên, 
do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc 
biệt là do giá phân bón xuống sâu, 
dự án đã bị xếp vào 1 trong 12 dự án 
yếu kém ngành Công Thương. 

Khẳng định đây là dự án nhận 
được sự quan tâm lớn của Chính phủ 
và Ban chỉ đạo với hàng loạt các 
buổi kiểm tra, làm việc của Lãnh 
đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng cũng 
đồng thời thống nhất tinh thần thực 
hiện phương án 1 là tái cơ cấu nợ 

vay đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam và ngân hàng thương mại. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, giải pháp 
của doanh nghiệp đưa ra phải thống nhất 
với các ngân hàng. Đồng thời, Phó Thủ 
tướng đề nghị Vinachem nghiên cứu tiếp 
thu các ý kiến, bàn thảo, thống nhất các 
giải pháp với các ngân hàng để hoàn thiện 
đề án tái cơ cấu, trình cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề 
nghị Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt 
Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
nghiên cứu các ý kiến và thống nhất 
phương án cơ cấu lại các khoản nợ vay 
của ngân hàng để cải thiện tình hình tài 
chính của doanh nghiệp như đã cam kết 
với ngân hàng. Đối với ngân hàng thương 
mại, mặc dù không ký cam kết được 
nhưng đề nghị phải có kế hoạch trả nợ, 
điều đó sẽ tốt hơn việc xử lý tài sản đảm 
bảo. 

Phó Thủ tướng lưu ý, đối với dự án 
DAP-2 cần hết sức quan tâm vấn đề môi 
trường. Phải quan tâm đến việc xử lý chất 
thải rắn, chất lỏng và khí, không để xảy ra 
sự cố.Đối với chất thải gyps, phải có 
phương án biến chất thải thành nguyên 
liệu cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng. 
Nếu không sử dụng hết để làm nguyên 
liệu, cần phải có phương án xử lý triệt để 
và khoa học, tôn trọng pháp luật, đảm bảo 
không được để ô nhiễm, ảnh hưởng đến 
môi trường   n 

NGỌC SƠN
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Năm 2022, hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty Cổ 
phần Bột giặt Lix (Lixco) tiếp 

tục gặp những khó khăn nhất định, 
trong đó những khó khăn về hoạt 
động logistics xuất khẩu đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty. Ngay trong 
đầu quý I/2022, giá bán hàng xuất 
khẩu tăng trung bình thêm 10% so 
với giá đã tăng trong năm 2021, dẫn 
tới sản lượng và hiệu quả của kinh 
doanh bị ảnh hưởng mạnh. Song, với 
sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và 
người lao động, Lixco đã tìm cách 
phối hợp với khách hàng hiện tại, tìm 
kiếm, phát triển thêm các nhãn hàng 
On1 và Iron & Stone ra thị trường 
nước ngoài để tăng sản lượng, doanh 
thu, đạt kế hoạch đề ra. 

Để duy trì hiệu quả kinh doanh ổn 
định, Lixco đã ưu tiên tập trung cho công 
tác phát triển thị trường, trong đó: đối với 
kênh bán hàng truyền thống, Công ty đã 
mở thêm nhà phân phối và mở điểm bán 
hàng trong khu dân cư, tăng độ phủ hàng 
Lix, On1 và Iron & Stone hơn nữa, thực 
hiện các chương trình khuyếnmại hiệu 
quả. Kênh bán hàng GT giữ được độ ổn 
định bán hàng và giao hàng đến điểm bán, 
mặc dù giá bán tăng từ tháng 1 và tháng 
5/2022 trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn 
ra khắp 63 tỉnh/thành. Đối với kênh bán 
hàng hiện đại, Công ty tiếp tục đẩy mạnh 
đưa hàng mang nhãn hiệu Lix, On1 và 
Iron & Stone vào trong các hệ thống siêu 
thị, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác 
tốt với các siêu thị để sản xuất nhãn hàng 
riêng. 

Lixco cũng tích cực triển khai các hoạt 
động Marketing như phân bổ ngân sách 
Marketing theo hướng bám sát tình hình 
kinh doanh, ưu tiên các nhóm sản phẩm 

mới, căn cứ trên kế hoạch kinh doanh của 
các kênh bán hàng và tuỳ theo từng nhãn 
hàng cụ thể; tăng cường chức năng 
nghiên cứu thị trường nhằm tìm hiểu nhu 
cầu khách hàng và có những thông tin đầu 
vào làm cơ sở hoạch định chiến lược sản 
phẩm, phối hợp R&D phát triển sản phẩm 
mới và xây dựng chiến lược Marketing 
như: Marketing nhãn sản phẩm Lix bằng 
cách tiếp tục đẩy mạnh phát triển kênh 
thương mại điện tử, đầu tư và khai thác 
giá trị thương hiệu Lix, tạo sức sống mới 
cho thương hiệu Lix (sản phẩm mới, bao 
bì mới,...); Marketing nhãn hàng On1 
thông qua việc định vị rõ nhãn hàng, đầu 
tư truyền thông để tạo sự khác biệt cho 
nhãn hàng này và xây dựng chiến lược 
toàn diện cho nhãn hàng On1; đồng thời 
Marketing nhãn hàng Iron& Stone bằng 
việc tận dụng nguồn lực hiện có nhằm tối 
đa hiệu quả kênh phân phối nhãn hàng; 
sau đó cân nhắc việc tách lối đi riêng cho 
mỹ phẩm, cần có chiến lược toàn diện, bộ 
nhận diện, truyền thông cho nhãn hàng 
Iron& Stone. 

TIN TRONG NGÀNH

LIXCO PHÁT TRIỂN THÊM CÁC NHÃN HÀNG 
ĐỂ TĂNG SẢN LƯỢNG, DOANH THU
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Năm 2022, Công ty tích cực thực hiện 
công tác quản lý chất lượng và phát triển 
sản phẩm mới, trong đó Công ty triển khai 
hoàn thành chương trình đánh giá năm 
2022 cho tiêu chuẩn ISO 22716 tại Nhà 
máy Thủ Đức và tiêu chuẩn GMPC tại 
Nhà máy Bình Dương do Intertek Việt 
Nam tiến hành. Đây là điều kiện để duy trì 
sản xuất và cung cấp sản phẩm cho 
Unilever. Các đơn vị sản xuất tăng cường 
giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn công nhân 
tuân thủ các quy định về đảm bảo chất 
lượng. Các lỗi chất lượng được khắc phục 
ngay trong ca sản xuất, tỷ lệ sản phẩm lỗi 
giảm 66%, mức giảm đáng kể so với cùng 
kỳ năm 2021. Trong năm, Công ty tiếp tục 
nghiên cứu, thực hiệc các thử nghiệm và 
đề xuất các cải tiến về quy trình, bao bì, 
cải tiến công thức, chất lượng sản phẩm, 
các giải pháp thay thế nguyên vật liệu để 
tiết kiệm chi phí, giá thành; đồng thời thực 
hiện các dự án phát triển sản phẩm theo kế 
hoạch phát triển sản phẩm của Công ty và 
kế hoạch phát triển các sản phẩm mới của 
khách hàng; tiếp tục thực hiện việc cải 
tiến chất lượng, bao bì của các sản phẩm 
hiện tại và kiểm soát định mức nguyên vật 
liệu sử dụng tại các nhà máy; cũng như 
duy trì hiệu quả hoạt động kiểm tra, đảm 
bảo chất lượng sản phẩm. 

Song song với công 
tác phát triển sản phẩm 
mới, Công ty cũng chú 
trọng tới công tác công 
nghệ thông tin. Công 
ty xác định việc phát 
triển công nghệ thông 
tin là một kênh hỗ trợ 
phát triển công tác tiêu 
thụ sản phẩm. Từ đó, 
Công ty tìm hiểu, phân 
tích và thiết kế App đặt 
hàng dành cho đối 
tượng là cửa hàng tạp 
hóa; kiểm tra, rà soát 
lại công tác chuyển đổi 
hệ thống phần mềm 
tiêu thụ sản phẩm sang 
nền tảng web; phối 
hợp với các đơn vị liên 
quan, tiếp tục chạy thử 

nghiệm và chỉnh sửa hoàn thiện phần 
mềm này; triển khai chạy thử nghiệm 
phân hệ quản lý hồ sơ đóng gói thuộc 
phần mềm Quản lý sản xuất tại xưởng sản 
xuất chi nhánh Bình Dương. Công ty cũng 
tiến hành nâng cấp, đầu tư hệ thống Server 
chuyên dụng cho chi nhánh Bình Dương 
nhằm đảm bảo các phần mềm hoạt động 
ổn định và hiệu quả. Bên cạnh đó, bộ phận 
lập trình sẽ tìm hiểu và phát triển riêng 
website giới thiệu nhãn hàng On1, tiếp tục 
nâng cấp phần mềm DMS để đáp ứng tốt 
hơn các yêu cầu của phòng Kinh doanh 
cũng như phục vụ công tác quản lý kênh 
phân phối; đồng thời từng bước thực hiện 
số hóa và chuyển đổi số các quy trình, 
nghiệp vụ sản xuất kinh doanh theo 
Chương trình hành động 5 năm về hoạt 
động chuyển đổi số tại Công ty. 

Như vậy, với việc phát triển các sản 
phẩm mới làm đa dạng hóa các sản phẩm 
cùng mạng lưới phân phối rộng khắp và 
trải đều trong cả nước mà Lixco đang có 
(với tất cả hệ thống siêu thị, 72.000 điểm 
bán hàng và 168 nhà phân phối), Lixco tin 
rằng tiềm năng tăng trưởng trong thị 
trường hóa mỹ phẩm mà Công ty đang 
theo đuổi sẽ đạt được kết quả khả quan  n 

NH
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TIN TRONG NGÀNH

Thực hiện biện pháp phòng ngừa, 
ứng phó sự cố hóa chất, sáng 
ngày 24/8/2022, Công ty CP Supe 

Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức 
diễn tập thực binh ứng phó sự cố hóa 
chất năm 2022 tại kho Axit 1 - Xí nghiệp 
Axit nhằm nâng cao nhận thức của 
người lao động trong việc sử dụng hóa 
chất và kịp thời xử lý các tình huống sự 
cố hóa chất xảy ra do tràn đổ hóa chất. 

Phát biểu khai mạc tại buổi diễn tập, 
đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó 
Tổng giám đốc Công ty - trưởng ban chỉ 
đạo cuộc diễn tập nhấn mạnh, hóa chất 
đã đóng góp nhiều lợi ích và tác dụng 
trong các hoạt động sản xuất công 
nghiệp. Tuy nhiên, nếu không được 
quản lý, bảo quản và sử dụng đúng cách, 
hóa chất có thể gây ra những vụ tai nạn, 
sự cố có hậu quả nghiêm trọng về con 
người và tài sản. Để giảm thiểu những 
tai nạn, sự cố kể trên thì vai trò của việc 
vận hành cơ chế phối hợp tổ chức ứng 
phó sự cố hoá chất kịp thời, hiệu quả của 

các lực lượng là hết sức quan trọng. 
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ diễn tập thực 

binh, tình huống giả định đã được các 
đơn vị trong Công ty phối hợp thực hiện 
một cách nhuần nhuyễn, diễn ra đúng 
kịch bản và đạt yêu cầu đề ra. 

Phát biểu chỉ đạo sau buổi diễn tập, 
đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám 
đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ; 
đồng chí Trung tá Nguyễn Viết Thắng, 
Phó phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn 
cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận và biểu 
dương nỗ lực của lực lượng tham gia 
diễn tập đã cố gắng hoàn thành tốt theo 
kế hoạch và kịch bản. 

Buổi diễn tập đã diễn ra thành công 
tốt đẹp. Công tác chuẩn bị kế hoạch, xây 
dựng kịch bản, tích cực tập luyện của 
các đơn vị trong Công ty đã giúp người 
lao động nâng cao nhận thức về phòng 
ngừa và ứng phó sự cố hóa chất, cũng 
như chấp hành tốt những quy định phá 
luật về hóa chất trong thời gian tới. 

SUPE LÂM THAO DIỄN TẬP 
THỰC BINH ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 
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DRC ĐẠT TOP 20 THƯƠNG HIỆU UY TÍN 
HÀNG ĐẦU CHÂU Á

Sáng ngày 28/8, tại Hà Nội, Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển doanh 
nghiệp châu Á phối hợp với Hiệp 

hội Thông tin công nghiệp châu Á - 
AIPA và các tổ chức quốc tế uy tín trên 
toàn cầu tổ chức lễ công bố “Thương 
hiệu uy tín hàng đầu châu Á”. Công ty 
Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vinh 
dự nhận Giải thưởng “Nhà lãnh đạo 
xuất sắc châu Á năm 2022” và TOP 20 
“Thương hiệu Uy tín Hàng đầu châu Á 
- ASIA’s Top Trusted Brand Awards 
2022”. 

Lễ công bố “Thương hiệu Uy tín 
hàng đầu châu Á 2022” được tổ chức 
hàng năm do Trung tâm Nghiên cứu 
Phát triển Doanh nghiệp châu Á phối 
hợp các tổ chức quốc tế đánh giá, xét 
chọn dựa trên các tiêu chuẩn chất 

lượng quốc tế đối với các doanh 
nghiệp có sản phẩm dịch vụ chất 
lượng, thương hiệu đầu ngành và được 
người tiêu dùng đánh giá cao, ứng 
dụng thành công khoa học - công nghệ 
vào sản xuất kinh doanh, xây dựng 
thương hiệu phát triển bền vững. 

Giải thưởng Thương hiệu Uy tín 
Hàng Đầu châu Á 2022 là sự ghi nhận 
những nỗ lực không ngừng nghỉ của 
DRC, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế 
có nhiều biến động do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19. Bên cạnh việc duy trì 
kết quả kinh doanh khả quan, DRC 
liên tục thích ứng, chuyển mình linh 
hoạt với nhiều thay đổi tích cực, thực 
hiện hàng loạt các hoạt động gắn với 
mục tiêu phát triển bền vững và mang 
lại giá trị cho cộng đồng. 
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BÌNH ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, 
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 5 

KHÓA XIII

Thực hiện Kế hoạch số 962-
KH/ĐU của Đảng ủy Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam, ngày 

23/8/2022, Đảng ủy Công ty CP Phân 
bón Bình Điền đã tổ chức Hội nghị 
nghiên cứu, học tập, quán triệt và 
triển khai Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm BCH Trung ương Đảng 
khóa XIII và Quy định số 69-
QĐ/TW. 

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Tần 
Xuân Bảo, nguyên Phó Giám đốc 
Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh 
truyền đạt những quan điểm cơ bản, 
nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 
18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, 
hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử 
dụng đất, tạo động lực đưa 
nước ta trở thành nước phát 
triển có thu nhập cao; Nghị 
quyết số 19-NQ/TW về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045; Nghị quyết số 20-
NQ/TW về tiếp tục đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể trong giai đoạn 
mới; Nghị quyết số 21-
NQ/TW về tăng cường củng 
cố, xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng và nâng cao chất lượng 
đội ngũ đảng viên trong giai 
đoạn mới và Quy định số 69-

QĐ/TW về kỷ luật tổ chức cơ sở 
đảng và đảng viên. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng 
chí Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu các 
chi bộ trực thuộc và từng cán bộ, 
đảng viên trong Công ty tiếp tục tìm 
hiểu, học tập, nghiên cứu sâu rộng, 
kỹ lưỡng, thường xuyên các nội dung 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
(Khóa XIII). Từ đó, nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm, quyết tâm chính 
trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu cấp ủy, đơn vị trong việc cụ thể 
hóa nội dung Nghị quyết vào chương 
trình hành động phù hợp với tình 
hình thực tiễn.
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Chàng công nhân trẻ đam mê sáng 
kiến Nguyễn Thừa Vinh - thuộc Xí 
nghiệp NPK3 của Supe Lâm Thao - 

vừa được vinh danh “Người thợ trẻ giỏi” 
toàn quốc lần thứ XIII. 

Nguyễn Thừa Vinh sinh năm 1991, sau 
khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Vinh 
học ngành Cơ khí tại Trường Cao đẳng 
Hóa chất. Ra trường, Vinh đã chọn và gắn 
bó với Supe Lâm Thao từ năm 2011 đến 
nay. 
1 năm 4 sáng kiến 

Nguyễn Thừa Vinh là một chàng công 
nhân trẻ rất nhanh nhẹn, nhiệt huyết và 
đầy đam mê. Cái duyên dẫn Vinh đến gắn 
bó với Supe Lâm Thao từ khi chỉ là chàng 
trai 20 tuổi là do ông ngoại của Vinh trước 
đây từng là Bí thư Đảng ủy Công ty. Mặc 
dù hiện tại bố mẹ và gia đình của Vinh vẫn 
sinh sống tại Hà Tĩnh, nhưng chàng công 
nhân trẻ đã và đang phấn đấu hết mình 
cống hiến cho Công ty - nơi ông ngoại của 
Vinh cũng đã từng cống hiến. 

Với đam mê nghề cơ khí và tinh thần 
ham học hỏi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, 

Nguyễn Thừa Vinh đã liên tục tìm tòi, 
nghiên cứu và sáng tạo. Với 4 sáng kiến 
của riêng mình, năm 2021 Vinh đã giúp 
Supe Lâm Thao tiết kiệm được hàng trăm 
triệu đồng. Chính nhờ những đóng góp 
của mình, Nguyễn Thừa Vinh là 1 trong 
41 thanh niên được Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh 
danh “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần 
thứ XIII, năm 2022. 

Sáng kiến tiêu biểu nhất của Vinh là cải 
tạo đường ống hơi tại thùng trộn của dây 
chuyền NPK 4. Cụ thể, khi làm việc trực 
tiếp tại xưởng, Vinh nhận thấy thùng sấy 
NPK là thiết bị dùng để sấy, vê viên, trộn 
màu cho sản phẩm NPK với độ ẩm nhất 
định. Theo thiết kế ban đầu, ở công đoạn 
trộn nguyên liệu tại thùng trộn có lắp đặt 
đường ống hơi để giảm bụi và hỗ trợ tạo 
màu, vê viên. Ở mỗi đường ống hơi ban 
đầu có thiết kế các lỗ khoan hơi, tuy nhiên 
những lỗ khoan này bố trí không hợp lý, 
phần nữa do lượng bột màu thường sử 
dụng ít (có những loại chỉ dùng 0,4-0,5 
kg/tấn sản phẩm) và phun ngay đầu đường 
ống nên bột màu, cao lanh, nguyên liệu bị 

ẩm dẫn đến độ phân tán kém, trộn 
hạt NPK không đồng đều cả về 
màu sắc và kích cỡ, có hiện tượng 
cao lanh bị kết dính, tạo nên cục to, 
hiệu suất vê viên không cao. Chính 
vì thế, đầu năm 2021 Vinh cùng các 
đồng nghiệp nghiên cứu sửa chữa, 
cải tạo đường ống hơi ở thùng trộn, 
điều chỉnh hệ thống phun hơi để bột 
màu, cao lanh khô trộn đều với các 
nguyên liệu. Sau khi lắp đặt đường 
ống hơi trong thùng trộn bột màu, 
cao lanh đã trộn với nguyên liệu 
đều hơn, tạo sự đồng nhất về màu 
sắc và nâng cao hiệu suất vê viên 
hạt NPK, giảm tải sức lao động. 
Sáng kiến này của Vinh không 

Gương sáng VINACHEM

“NGƯỜI THỢ TRẺ GIỎI” 
CỦA XÍ NGHIỆP NPK3 - SUPE LÂM THAO 
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những giúp tiết kiệm chi phí sản xuất cho 
Công ty mỗi năm trên 150 triệu đồng mà 
còn đảm bảo hình thức, mẫu mã, chất 
lượng sản phẩm NPK Lâm Thao của Công 
ty, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu phân 
bón NPK Lâm Thao đồng thời cải thiện 
điều kiện làm việc của người lao động tại 
vị trí đó. 

Sáng kiến thứ hai của Vinh là khảo sát, 
thiết kế, lắp đặt vách chắn bàn ăn và thông 
điệp 6K Supe tại các Nhà ăn số 2 và số 3 
Xí nghiệp Đời sống. Sáng kiến này ra đời 
vào thời điểm tháng 3- tháng 4/2021, khi 
đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức 
căng thẳng. Vinh và các đồng nghiệp đã 
hoàn thiện lắp đặt 250 vách chắn bàn ăn 
và thông điệp 6K Supe tại tất cả các phòng 
ăn giữa ca của Công ty. Sáng kiến này đã 
góp phần nâng cao ý thức của người lao 
động và đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh 
Covid-19 hiệu quả trong bối cảnh dịch 
Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp 
và khó lường. Sáng kiến đã giúp tết kiệm 
120 triệu đồng, đồng thời góp phần đảm 
bảo các điều kiện để Công ty duy trì hoạt 
động sản xuất kinh doanh an toàn và thích 
ứng linh hoạt trong công tác phòng chống, 
đẩy lùi đại dịch Covid-19. 

Ngoài ra, Vinh còn có những sáng kiến 
như: “Khảo sát, nghiên cứu, thiết kế, lắp 
đặt bảng thông điệp 5K của Bộ Y tế, bảng 
nội dung 9 bước xử lý khi phát hiện F0 tại 
cơ quan, đơn vị và bảng điểm khai báo y 
tế điện tử tại các đơn vị trong toàn Công 
ty”; “Triển khai đổi mới, tổ chức các hoạt 
động của Đoàn Thanh niên Công ty trong 
Tháng Thanh niên năm 2021”;… 
Truyền cảm hứng sáng tạo cho các công 
nhân trẻ 

Từ năm 2018 đến nay, Vinh đã đóng 
góp nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ 
thuật với tổng giá trị làm lợi trên 450 triệu 
đồng. Không chỉ là một công nhân tích 
cực, đam mê sáng kiến, với vai trò là Bí 
thư Đoàn Thanh niên Xí nghiệp NPK3 
Vinh luôn đi đầu trong công tác tuyên 
truyền, quán triệt, triển khai đầy đủ các 
nghị quyết, kế hoạch của cấp trên đến 
đoàn viên thanh niên trong đơn vị; đồng 
thời chủ động triển khai thực hiện có hiệu 
quả các phong trào thi đua của Đoàn cấp 

trên tại Đoàn Thanh niên Công ty. 
Những nỗ lực, phấn đấu trong công 

việc chuyên môn cũng như trong hoạt 
động công tác Đoàn của Nguyễn Thừa 
Vinh đã được ghi nhận xứng đáng với 
nhiều danh hiệu và bằng khen, giấy khen 
các cấp. Liên tục từ năm 2018 đến năm 
2021, Vinh đều là Chiến sỹ thi đua cơ sở 
và liên tục được Ban Chấp hành Tỉnh 
đoàn Thanh niên khen thưởng, biểu 
dương. Năm 2022, Vinh đã được Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biểu 
dương là 1 trong 41 “Người thợ trẻ giỏi” 
toàn quốc lần thứ XIII. 

Anh Quản Viết Bính - Giám đốc Phân 
xưởng NPK3 - đánh giá rằng, Vinh là một 
trong những thế hệ công nhân trẻ nhưng 
đã có những đam mê và cống hiến với 
Supe Lâm Thao. Những sáng kiến, đóng 
góp của Vinh đã được lãnh đạo các cấp 
ghi nhận sẽ tạo động lực thúc đẩy những 
công nhân trẻ khác phấn đấu, học tập và 
noi theo. 

Chàng công nhân trẻ Nguyễn Thừa 
Vinh tự hào vì những sáng kiến của mình 
đã phần nào đóng góp vào chặng đường 
phát triển của Công ty. Là Bí thư Đoàn 
thanh niên, Vinh cũng hi vọng những sáng 
kiến của mình sẽ là động lực truyền cảm 
hứng sáng tạo cho nhiều thế hệ công nhân 
trẻ tiếp tục lao động và cống hiến cho 
Supe Lâm Thao    n
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Dưới đây là những trường hợp 
người lao động phải chịu trách 
nhiệm bồi thường cho người sử 

dụng lao động. 
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật 

Theo Điều 35 Bộ Luật Lao động 2019, 
người lao động có quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải 
bảo đảm có lý do luật định hoặc đã báo 
trước đúng thời hạn cho người sử dụng lao 
động biết. 

Trường hợp nghỉ ngang, người lao 
động sẽ bị coi là đơn phương chấm dứt 
hợp đồng trái pháp luật. Khi đó, người lao 
động sẽ phải bồi thường cho người sử 
dụng lao động theo quy định tại Điều 40 
Bộ Luật Lao động năm 2019 như sau: 

Bồi thường nửa tháng tiền lương theo 
hợp đồng lao động. Bồi thường thêm 1 
khoản tiền lương theo hợp đồng lao động 
tương ứng với những ngày không báo 
trước. Hoàn trả chi phí đào tạo nếu trong 
quá trình làm việc được cử đi học nghề, 
đào tạo nghề từ kinh phí của người sử 
dụng lao động. 

Ngoài việc phải bồi thường, người lao 
động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái 
luật cũng gặp phải thiệt thòi khi không 
được nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất 
nghiệp. 
Vi phạm thỏa thuận về bí mật kinh 
doanh, công nghệ 

Theo khoản 2 Điều 21 Bộ Luật Lao 
động năm 2019, khi giao kết hợp đồng lao 

động, nếu công việc của người lao động 
có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh 
doanh, công nghệ của công ty thì người sử 
dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng 
văn bản với người lao động về các nội 
dung liên quan đến việc bảo vệ bí mật đó. 

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 
10/2020/TT-BLĐTBXH, thỏa thuận về 
bảo vệ bí mật kinh doanh, công nghệ có 
thể gồm những nội dung chủ yếu sau: 
Danh mục bí mật kinh doanh, bí mật công 
nghệ; Phạm vi sử dụng bí mật kinh doanh, 
bí mật công nghệ; Thời hạn bảo vệ bí mật 
kinh doanh, bí mật công nghệ; Phương 
thức bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật 
công nghệ; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 
của người lao động, người sử dụng lao 
động trong thời hạn bảo vệ bí mật kinh 
doanh, bí mật công nghệ; Xử lý vi phạm 
thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí 
mật công nghệ. 

Nếu người lao động vi phạm thỏa 
thuận, công ty có quyền xử lý vi phạm và 
yêu cầu người lao động bồi thường theo 
thỏa thuận. Mức bồi thường thiệt hại trong 
trường hợp này cũng phải căn cứ vào lỗi, 
mức độ thiệt hại và hoàn cảnh thực tế gia 
đình, nhân thân và tài sản của người lao 
động. 
Làm hư hỏng tài sản 

Theo khoản 1 Điều 129 Bộ Luật Lao 
động 2019, người lao động làm hư hỏng 
dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại tài sản của công ty sẽ phải bồi 
thường. 

(Xem tiếp trang 28) 

TIN CÔNG ĐOÀN

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM 
BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CHO 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
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Platin là chất xúc tác có hiệu quả 
đặc biệt cao, nhưng do giá đắt nên 
ít khi được sử dụng trong sản xuất 

quy mô lớn. Hơn nữa, phần lớn các hệ 
xúc tác sử dụng platin đều đòi hỏi tiêu thụ 
nhiều năng lượng để có thể hoạt động.  

Điểm nóng chảy của platin ở điều kiện 
bình thường là 1.700oC. Đối với các quá 
trình công nghiệp, người ta thường kết 
hợp platin với tỷ lệ 10% vào chất nền 
cacbon để tạo thành hệ xúc tác. Đây là tỷ 
lệ quá cao cho các quá trình sản xuất, làm 
tăng chi phí và ảnh hưởng đến chất lượng 
sản phẩm. 

Nhưng trong tương lai những điều đó 
có thể sẽ thay đổi, sau khi các nhà khoa 
học tại Đại học New South Wales và Đại 
học RMIT (Ôxtrâylia) tìm ra phương 
pháp thực hiện các phản ứng xúc tác chỉ 
với những lượng cực nhỏ platin và không 
cần sử dụng nhiều năng lượng. 

Nhóm nghiên cứu đã kết hợp platin 
với gali lỏng (điểm nóng chảy 29,8oC). 
Trong trạng thái đó platin hòa tan trong 

gali và trở nên tan chảy mà không cần gia 
nhiệt. 

Để tạo thành hệ xúc tác có hiệu quả, 
các nhà khoa học Ôxtrâylia đã pha platin 
trong gali lỏng với tỷ lệ Pt/Ga thấp hơn 
0,0001. Quá trình này được thực hiện 
trong 1-2 giờ ở nhiệt độ 300oC, thấp hơn 
nhiều nhiệt độ cao thường cần có trong 
các quá trình công nghệ hóa học.  

Đáng chú ý là chất xúc tác dạng lỏng 
thu được có hiệu quả cao hơn 1000 lần so 
với các hệ xúc tác platin rắn (cần khoảng 
10% platin để đạt hiệu quả tương đương). 

Chất xúc tác platin dạng lỏng cũng 
hoạt động đáng tin cậy hơn. Các hệ xúc 
tác dạng rắn thường bị tắc trong quá trình 
hoạt động, sau đó sẽ không thể hoạt động 
tiếp. Trong khi đó, hệ xúc tác platin dạng 
lỏng liên tục tự đổi mới, tương tự như 
dòng nước chảy, có thể tự điều chỉnh hiệu 
quả trong thời gian dài và tránh được việc 
tạo thành bọt trên bề mặt.  

Nhờ những tính toán hóa học và 
phương pháp lập mô hình, các nhà khoa 

CÔNG NGHỆ MỚI - SẢN PHẨM MỚI

PLATIN LỎNG Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG - 
CUỘC CÁCH MẠNG TRONG 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT?
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học đã xác định được rằng trong hệ Ga-Pt 
các phân tử Pt không bao giờ tiếp xúc với 
nhau mà luôn được tách rời bởi các phân 
tử Ga, vì vậy luôn phân bố đều trong Ga 
lỏng. 

Điều đáng ngạc nhiên là, dưới ảnh 
hưởng của các nguyên tử platin trong hệ 
xúc tác, bản thân gali cũng thể hiện tác 
dụng xúc tác phản ứng hóa học mong 
muốn.     

Do chỉ cần lượng platin rất nhỏ khi kết 
hợp với gali lỏng nên tiềm năng sử dụng 
của kim loại giá trị cao này sẽ được mở 
rộng đáng kể.  

Các nhà khoa học cho rằng, hệ xúc tác 
Ga-Pt có triển vọng sẽ mở ra một cuộc 
cách mạng mới trong công nghiệp hóa 
chất, tạo ra giải pháp thân thiện môi 
trường cho các phản ứng khử CO 2, các 
quá trình tổng hợp amoniăc để sản xuất 
phân bón, các quá trình sản xuất pin nhiên 
liệu cùng với nhiều ứng dụng đa dạng 
khác trong công nghiệp hóa chất    n 

HV 
Theo ScienceDaily, 7/2022

NHỮNG QUY ĐỊNH... 
(Tiếp theo trang 26)

Trường hợp gây thiệt hại không nghiêm 
trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 
tháng lương tối thiểu vùng thì chỉ cần bồi 
thường tối đa 3 tháng tiền lương. Số tiền 
này sẽ được khấu trừ hàng tháng từ tiền 
lương của người lao động sau khi đã nộp 
các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu 
nhập cá nhân nhưng tối đa không quá 30% 
lương/tháng. 

Làm hư hỏng tài sản công ty do cố ý 
hoặc sơ suất nhưng với hậu quả nghiêm 
trọng hoặc có giá trị thiệt hại thực tế trên 
10 tháng lương tối thiểu vùng thì người lao 
động bồi thường theo quy định của pháp 
luật hoặc nội quy lao động của công ty. 
Làm mất tài sản 

Căn cứ khoản 2 Điều 129 Bộ Luật Lao 
động năm 2019, nếu làm mất dụng cụ, 
thiết bị, tài sản hoặc tài sản khác do công 
ty giao cho hoặc làm tiêu hao vật tư quá 
định mức cho phép, người lao động có thể 
phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tùy 
từng trường hợp mà mức bồi thường sẽ 
khác nhau, thậm chí có trường hợp người 
lao động còn không cần bồi thường cho 
công ty. 

Có hợp đồng trách nhiệm: Bồi thường 
theo hợp đồng trách nhiệm mà các bên đã 
thỏa thuận. Do thiên tai, hỏa hoạn, thảm 
họa, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, sự 
kiện khách quan không thể lường trước và 
không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng 
mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép: Không phải bồi thường. 

Trường hợp còn lại: Bồi thường một 
phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường 
hoặc nội quy lao động    n
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Công ty hóa chất Clariant (Thụy Sĩ) 
đã khởi động chiến dịch lớn trên 
toàn cầu với mục đích giảm tác 

động biến đổi khí hậu của khí N2O.  
N2O là khí gây hiệu ứng nhà kính đặc 

biệt mạnh, nó cản trở sự hình thành tầng 
ozôn, với mức độ ảnh hưởng tương đương 
các hợp chất CFC. Nhưng N2O có thể tồn 
tại khoảng 114 năm trong khí quyển, vì vậy 
tác động làm Trái Đất nóng lên của nó cao 
gấp khoảng 300 lần so với CO 2. Khí N2O 
còn được gọi là khí gây cười, có thể gây ảo 
giác, có tác động tương tự như ma túy tổng 
hợp và cũng gây nghiện. 

Trước đó, Clariant đã phát triển chất 
xúc tác EnviCat N2O-S, được chứng minh 
có thể giảm đến 95% phát thải N2O - sản 
phẩm phụ trong sản xuất axit nitric. Trong 
chiến dịch mới này, Clariant sẽ cung cấp 
chất xúc tác EnviCat N2O-S miễn phí cho 
10 công ty sản xuất axit nitric chưa có hệ 
thống xử lý khí thải N2O. Qua đó, Clariant 
hy vọng sẽ giúp tránh phát thải lượng khí 
gây hiệu ứng nhà kính tương đương nhiều 
triệu tấn CO 2 mỗi năm. 

Hơn một nửa trong số khoảng 500 nhà 
máy sản xuất axit nitric trên toàn cầu hiện 
đang vận hành mà không có hệ thống xử lý 
khí thải N2O, phần lớn những nhà máy đó 
nằm ở những khu vực không có các quy 
định chặt chẽ về kiểm soát môi trường. 

Theo giám đốc điều hành của Clariant, 
mục đích của Công ty là đóng góp một 
phần vào hoạt động bảo vệ môi trường trên 
thế giới. Tuy N2O là khí thải đặc biệt có hại 
đối với môi trường nhưng phát thải N2O có 
thể được dễ dàng giảm thiểu nhờ chất xúc 
tác mà Clariant đã phát triển. Với chiến 
dịch mới của Clariant, các nhà máy sản 
xuất axit nitric sẽ được hưởng lợi nhờ được 
cung cấp chất xúc tác miễn phí, đồng thời 
việc này sẽ giúp các doanh nghiệp thay đổi 
tư duy bảo vệ môi trường. 

Hiện nay, mỗi năm có hơn 60 triệu tấn 
axit nitric được sản xuất trên toàn thế giới, 
chủ yếu phục vụ cho sản xuất phân bón. 
Tuy rất quan trọng đối với việc đảm bảo 
nguồn cung lương thực thực phẩm nhưng 
axit nitric cũng có một nhược điểm lớn: 
Quá trình sản xuất hóa chất này phát thải 
những lượng lớn N2O rất có hại cho môi 
trường. Hàng năm, hoạt động sản xuất axit 
nitric và dẫn xuất của nó là axit adipic tạo 
ra lượng phát thải N2O tương đương 
khoảng 100 triệu tấn CO 2. 

Chất xúc tác EnviCat N2O-S có khả 
năng chuyển hóa đến 95% N2O tạo ra 
trong sản xuất axit nitric thành oxy và nitơ 
vô hại. Bên cạnh những ích lợi về môi 
trường, chất xúc tác này còn giúp tăng nhẹ 
hiệu suất thu hồi axit nitric bằng cách cải 
thiện hiệu suất của quá trình oxy hóa 
amoniăc. Hiện nay, chất xúc tác EnviCat 
N2O-S đã được lắp đặt ở hơn 45 nhà máy 
axit nitric trên thế giới, nhờ đó những nhà 
máy này đã giảm được tổng cộng hơn 20 
triệu tấn phát thải CO 2 mỗi năm   n 

HV 
Theo FertilizerWorld, 2/2022

MÔI TRƯỜNG
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TTRROONNGG  CCÁÁCC  NNHHÀÀ  MMÁÁYY  PPHHÂÂNN  BBÓÓNN
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KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Giao thông hàng hải là một trong 
những nguồn phát thải khí gây hiệu 
ứng nhà kính đáng lo ngại hiện nay. 

Theo dữ liệu của Cục Môi trường châu Âu, 
hoạt động vận tải hàng hải chịu trách 
nhiệm gây ra 3% trong tổng phát thải CO 2 
ở Liên minh châu Âu. Chỉ riêng năm 2019 
lượng phát thải này đã lên đến 144 triệu tấn 
CO 2. Mặc dù đây chưa phải là nhiều trong 
tổng lượng phát thải CO 2 toàn cầu, nhưng 
do sự gia tăng mạnh của hoạt động thương 
mại nên từ nhiều năm nay giao thông hàng 
hải đã trở thành nguồn phát thải khí gây 
hiệu ứng nhà kính tăng trưởng nhanh nhất 
trên thế giới. 

Trong quá trình tìm kiếm phương án 
thay thế cho những loại tàu thuyền đang 

chạy bằng nhiên liệu dầu nặng hoặc 
điêzen, thời gian qua nhiên liệu hydro đã 
ngày càng trở thành tiêu điểm chú ý như 
nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, việc 
phải chở trên boong tàu những bình dung 
tích lớn và nặng nề để chứa hydro ở áp suất 
cao sẽ luôn luôn kèm theo những rủi ro lớn 
về an toàn cháy nổ.   

Nay các nhà khoa học tại Viện Công 
nghệ sứ thuộc Viện Frauenhofer (Đức) 
cùng với các đối tác đã phát triển công 
nghệ sử dụng hydro làm nhiên liệu không 
phát thải và đồng thời rất an toàn. Đây là 
dự án được EU hỗ trợ, sử dụng metanol 
làm chất mang hydro ở dạng lỏng. Theo 
phương án của các nhà khoa học, tàu 
thuyền sẽ nạp metanol tại cảng. Trên 

SẢN XUẤT HYDRO TỪ METANOL 
ĐỂ LÀM NHIÊN LIỆU CHO TÀU THUYỀN
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boong tàu, thông qua quá trình 
reforming bằng hơi nước sẽ thu 
được hydro từ metanol để sử dụng 
làm nhiên liệu chạy động cơ. Theo 
một nhà khoa học tại Viện 
Frauenhofer, phương án này là một 
mũi tên trúng hai đích: Tàu thuyền 
có thể đi lại hầu như không phát 
thải, đồng thời không cần chở theo 
những bình hydro nặng nề và nguy 
hiểm.    

Các nhà khoa học cho biết, tâm 
điểm kỹ thuật của hệ thống trên là 
thiết bị phản ứng. Trước tiên, 
metanol được phối trộn với nước 
và được cho bay hơi nhờ gia nhiệt, sau đó 
được đưa vào thiết bị phản ứng đã gia nhiệt 
trước để chuyển hóa hỗn hợp metanol - 
nước thành hydro và CO 2. Đối với quy 
trình tách hydro, các nhà nghiên cứu Viện 
Frauenhofer đã sử dụng công nghệ màng 
sứ phủ cacbon - kết quả nhiều năm nghiên 
cứu của họ trong kỹ thuật màng phân tách. 
Hydro thu được với độ tinh khiết hơn 90% 
sẽ được sử dụng để vận hành động cơ 
tương tự như động cơ đốt trong truyền 
thống, nhưng quá trình này không phát thải 
các khí có hại cho môi trường. 

Trong công nghệ trên, nhiệt thải của 
động cơ được sử dụng để gia nhiệt thiết bị 
phản ứng, nhờ đó hiệu suất phản ứng tăng 
rõ rệt. Mặt khác, CO 2 tạo thành sẽ được 
hóa lỏng lại và đưa vào bình metanol rỗng. 
Khi tàu cập bến, CO 2 được bơm vào bình 
chứa trên cảng và có thể được sử dụng lại 
để tổng hợp metanol.  

Theo một chuyên gia Viện Frauenhofer, 
metanol là chất mang lý tưởng cho hydro 
vì có mật độ năng lượng cao gấp đôi hydro 
hóa lỏng. Ngoài ra, metanol có thể được 
vận chuyển mà không có nguy hiểm. Ngay 

cả khi bình chứa metanol bị rò rỉ thì cũng 
không gây ra nguy hiểm khẩn cấp cho môi 
trường. 

Các nhà khoa học Đức đã thành công 
trong việc tăng kích thước của màng sứ 
tách hydro, tăng chiều dài từ 105 mm lên 
500 mm, nhờ đó có thể cung cấp đủ hydro 
để tạo ra công suất động cơ đến 1 MW. 
Mục tiêu trung hạn của họ là tiếp tục tăng 
công suất động cơ lên đến 20 MW hoặc 
cao hơn. 

Hiện tại, công nghệ truyền động bằng 
hydro không phát thải có thể được áp dụng 
tốt nhất ví dụ cho những chiếc phà vận 
chuyển giữa hai bờ sông với những trạm 
nạp metanol trên bờ. Nhưng trong tương 
lai công nghệ này sẽ có thể được áp dụng 
cho tàu côngtenơ hoặc tàu du lịch không 
phát thải, không có ống khói xả khói đen 
do đốt dầu.  

Công nghệ sản xuất hydro từ metanol 
như trên cũng có thể được áp dụng cho một 
số lĩnh vực khác nhau trong công nghiệp 
hóa chất     n 
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