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Chu kỳ tăng giá phân bón trên thế giới 
hiện nay gợi nhớ lại thời kỳ Đại suy 
thoái kinh tế toàn cầu 2007-2009, 

khi giá tăng gần gấp đôi ở tất cả các nhóm 
phân bón chính. Vào thời gian đó, giá phân 
bón được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng mạnh 
ở nhiều thị trường mới nổi, nhu cầu sử 
dụng ngô và các loại ngũ cốc khác cho sản 
xuất nhiên liệu sinh học tại Mỹ, Braxin và 
châu Âu, xu hướng tăng mạnh của giá năng 
lượng, thuế xuất khẩu phân bón của Trung 
Quốc. Tuy nhiên, những đợt tăng giá phân 
bón thời kỳ Đại suy thoái kinh tế chỉ diễn 
ra trong những thời gian ngắn và dừng lại 
sau khi nhu cầu phân bón giảm do sự suy 
giảm của thương mại nông nghiệp toàn cầu 
kết hợp với sự tăng trưởng chậm lại của 
các nền kinh tế, kéo theo giá hàng hóa 
giảm. 
Những yếu tố cung cầu 

Hiện nay, một yếu tố tương tự như trong 
thời kỳ Đại suy thoái kinh tế đã khiến cho 

giá phân bón tăng mạnh, đó là nhu cầu 
phân bón toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao. 
Tuy từ năm 2007 một số quốc gia đã giảm 
lượng sử dụng phân bón trong nông 
nghiệp, nhưng tiêu thụ các chất dinh dưỡng 
cây trồng ở nhiều quốc gia khác vẫn tiếp 
tục tăng. Kể từ năm 2007, thị phần của Mỹ 
trong nhu cầu phân bón thế giới giảm từ 
20% xuống 10%, nhưng thị phần này ở 
nhiều thị trường mới nổi đã không ngừng 
tăng. 

Trong khi đó, nguồn cung phân bón 
toàn cầu trở nên suy yếu do ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố: Sự tăng giá của các nguồn 
nguyên nhiên liệu đầu vào trong sản xuất 
phân bón, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng, 
các hạn chế về xuất khẩu phân bón do 
những yếu tố như chiến tranh Nga-Ucraina 
và cuộc khủng hoảng thiếu điện ở Trung 
Quốc,...  

Xu hướng tăng mạnh giá khí thiên 
nhiên từ giữa năm 2021, đặc biệt là tại 

NHỮNG YẾU TỐ DẪN ĐẾN XU HƯỚNG TĂNG GIÁ 
TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI
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châu Âu, đã dẫn đến việc giảm sản lượng 
amoniăc - nguyên liệu đầu vào quan trọng 
cho sản xuất phân bón. Bên cạnh đó, hoạt 
động sản xuất tại Trung Quốc được khôi 
phục sau dịch COVID-19 khiến cho nhu 
cầu điện tăng đột biến, nhưng hạn hán và 
giá than tăng mạnh đã dẫn đến tình trạng 
thiếu điện lan rộng trên toàn quốc, đặc biệt 
là ở một số trung tâm sản xuất và xuất khẩu 
chính. Các cơ sở công nghiệp khổng lồ 
của Trung Quốc đã phải vật lộn với tình 
trạng giá điện tăng mạnh và phải hạn chế 
sử dụng điện, một số nhà máy sản xuất 
phân bón phải ngừng hoạt động. Đứng 
trước tình hình đó, Trung Quốc đã buộc 
phải áp thuế xuất khẩu phân bón cho đến 
tháng 6-2022, đặc biệt là phân lân, để đảm 
bảo nguồn cung cho nông nghiệp trong 
nước và đảm bảo an ninh lương thực. Khi 
Trung Quốc ngừng xuất khẩu phân bón, 
nguồn cung trên toàn cầu đã giảm đáng kể. 

Từ đầu năm 2022, những căng thẳng địa 
chính trị trên thế giới đã làm cho sự đứt gãy 
của chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 
càng trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt, các 
biện pháp trừng phạt quốc tế đối với 
Belarut và Nga cùng với quyết định hạn 
chế xuất khẩu của Nga đã ảnh hưởng nặng 
nề đến thị trường phân bón.  

Nga và đồng minh Belarut của mình là 
hai quốc gia cung ứng phân bón quan trọng 
trên thị trường toàn cầu. Mới đây, nhiều 
quốc gia phương Tây đã áp 
đặt các biện pháp hạn chế 
lên phân bón nhập khẩu từ 
Nga. Đáp lại, Nga cũng 
quyết định hạn chế xuất 
khẩu phân đạm và phân đạm 
phức hợp cho đến tháng 
6/2022. Từ tháng 5/2022 
chính phủ Nga đã nới lỏng 
lệnh cấm, tăng quota xuất 
khẩu đối với một số loại 
phân bón. Vì vậy, xuất khẩu 
phân đạm của nước này đã 
tăng 231.000 tấn, đạt 5,7 
triệu tấn, xuất khẩu phân 
đạm phức hợp tăng 466.000 
tấn, đạt 5,6 triệu tấn. Nhưng 
một sắc lệnh của chính phủ 

Nga ngày 1/6/2022 đã xác nhận ý định duy 
trì quota xuất khẩu phân bón cho đến cuối 
năm 2022.  

Nhìn chung, các vấn đề về nguồn cung 
có thể góp phần khiến cho giá phân bón 
tăng trong thời gian dài, khi chiến tranh 
giữa Nga và Ucraina còn tiếp tục. 
Ảnh hưởng của chiến tranh Nga-
Ucraina 

Xung đột chiến tranh giữa Nga và 
Ucraina đang tác động mạnh mẽ lên nguồn 
cung phân bón và lương thực  toàn cầu. 
Quyết định hạn chế xuất khẩu phân bón 
của Nga đã loại bỏ gần 15% nguồn cung 
phân bón ra khỏi thị trường toàn cầu. Tuy 
nhiên, tác động thực tế của quyết định này 
là không rõ ràng, vì hiện nay Nga đã ngừng 
công bố dữ liệu thương mại. Theo tổ chức 
Trade Data Monitor, từ tháng 1/2022 đã 
không có dữ liệu về xuất khẩu phân bón từ 
Nga. Trong khi đó, một số nước (kể cả Mỹ 
và Braxin) vẫn tiếp tục thông báo những 
đợt nhập khẩu phân bón từ Nga cho đến 
tháng 4/2022. Những thông tin không rõ 
ràng về nguồn cung phân bón của Nga có 
khả năng sẽ khiến cho giá phân bón trên thị 
trường duy trì ở mức cao cho đến khi chiến 
tranh Nga-Ucraina kết thúc, vì trung bình 
sẽ phải mất 3-5 năm để tăng sản lượng 
phân bón trong điều kiện đã sẵn có các 
nguồn nguyên liệu. Trong khi đó, tài 
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nguyên quặng phốtphat và quặng kali chỉ 
hạn chế ở một số ít quốc gia. 

Hiện nay, một số nước đã áp dụng các 
quy định hạn chế nhập khẩu trong khuôn 
khổ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. 
Ngày 8/4/2022, EU đã đặt ra quota nhập 
khẩu đối với một số loại phân bón như một 
phần trong gói trừng phạt. Những biện 
pháp trừng phạt như vậy có khả năng sẽ 
duy trì và làm tăng thêm áp lực lên thị 
trường phân bón toàn cầu. Mỹ cũng đã đặt 
ra các hạn chế đối với Nga, kể cả hạn chế 
tiếp cận các linh kiện sửa chữa đường ống 
và vật liệu đầu vào quan trọng khác cho 
quá trình sản xuất phân bón. Tuy nhiên, 
Mỹ không áp đặt các biện pháp trừng phạt 
trực tiếp lên phân bón của Nga, mặc dù EU 
và Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng 
phạt lên phân bón của Belarut. 

Cuộc chiến tranh của Nga ở Ucraina 
cũng đã làm ngừng hoạt động sản xuất 
phân bón của Ucraina. Mặc dù chỉ chiếm 
tỷ lệ sản lượng tương đối nhỏ trong ngành 
sản xuất phân bón toàn cầu, năm 2019 
Ucraina đã sản xuất 1,58 triệu tấn phân 
bón, đáp ứng hơn 75% tiêu thụ phân đạm 
trong nước. Ngoài ra, 65% phân bón nhập 
khẩu của Ucraina đến từ Nga và Belarut. 
Với vị trí quốc gia sản xuất ngũ cốc và hạt 

cải dầu hàng đầu trên thế giới, tình trạng 
thiếu phân bón có thể khiến cho sản lượng 
nông nghiệp của Ucraina giảm tiếp, ảnh 
hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu. 
Tác động của sự mất cân đối nguồn 
cung  

Hiện nay, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ 
và Canađa sản xuất tổng cộng hơn 60% 
lượng phân bón trên thế giới. Nga và Mỹ 
chiếm mỗi nước 10% nguồn cung phân 
bón toàn cầu, trong khi đó Trung Quốc 
chiếm khoảng 25%. Mức độ tập trung sản 
xuất đã tăng theo các thành phần riêng rẽ 
của phân NPK phức hợp. 10 quốc gia trên 
thế giới sản xuất 71%, 86% và 95% các 
loại phân N, P, K tương ứng. 

Phân đạm thường được sản xuất theo 
quá trình Haber-Bosch và đòi hỏi sử dụng 
rất nhiều khí thiên nhiên. Tùy theo nguồn 
cung và giá khí thiên nhiên, nhiều nước bị 
hạn chế khả năng mở rộng sản xuất phân 
đạm. 

Trung Quốc sản xuất hơn một phần ba 
sản lượng phân lân trên thế giới, tiếp theo 
là Mỹ, Ấn Độ, Marốc và Nga. Tổng cộng, 
5 quốc gia này sản xuất hơn ba phần tư 
nguồn cung phân lân toàn cầu.  

Sản xuất phân kali là lĩnh vực sản xuất 
có mức độ tập trung cao nhất. 
Ba nước Canađa, Nga và 
Belarut chiếm hai phần ba trữ 
lượng phân kali trên thế giới. 

Gần như mỗi quốc gia sản 
xuất nông nghiệp trên thế giới 
đều phải dựa vào nhập khẩu 
phân bón từ một số ít quốc gia 
có nguồn nguyên liệu và 
ngành sản xuất phân bón. 

Nhưng sự tập trung của 
sản xuất phân bón khiến cho 
thị trường phân bón toàn cầu 
dễ bị tổn thương trước các 
biến cố địa chính trị ở một số 
khu vực, dẫn đến rủi ro thắt 
chặt nguồn cung và dao động 
mạnh về giá    n 

HV 
Theo World Fertilizer, 

6/2022
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Từ nhiều năm 
nay, Tập đoàn 
BASF - một 

trong những tập đoàn 
sản xuất hóa chất lớn 
nhất thế giới - đã xây 
dựng mô hình kinh 
doanh của mình dựa 
trên nguồn cung khí 
đốt phong phú và rẻ 
tiền từ Nga. Khí  đốt 
được sử dụng để phát 
điện, làm nguyên liệu 
sản xuất hóa chất phục 
vụ nhiều ngành sản 
xuất khác nhau như xe 
ôtô, dược phẩm, các 
sản phẩm tiêu dùng 
như thuốc đánh 
răng,... 

Nhưng ngày nay nguồn cung khí đốt từ 
Nga giảm mạnh đang là mối đe dọa lớn 
đối với hoạt động sản xuất hóa chất quy 
mô lớn của BASF với tổng số khoảng 200 
nhà máy trên toàn cầu. 
Đầu tháng 6/2022, Nga đã bắt đầu siết 

vòi cung khí đốt đến Đức và các nước 
châu Âu khác. Đáp lại, Tập đoàn BASF 
đang buộc phải làm những gì mà họ khó 
hình dung chỉ mới cách đây vài tháng, đó 
là xem xét khả năng đóng cửa các nhà 
máy nếu nguồn cung khí đốt tiếp tục 
giảm. 

Trong một thông báo giữa tháng 
7/2022, Hiệp hội Công nghiệp hóa chất 
Đức (VCI) cảnh báo rằng phương án duy 
nhất còn lại đối với gần 1900 công ty hiện 
nay trong ngành là cùng cắt giảm sản 
lượng hoặc tạm ngừng sản xuất. 

VCI cho biết, các công ty trong ngành 
đã làm tất cả những gì có thể để xem xét 
những giải pháp cuối cùng về tiết kiệm 
khí đốt, tuy nhiên họ đã không còn nhiều 
khả năng cắt giảm tiêu thụ khí đốt, vì nâng 
cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu đã trở 
thành động lực quan trọng, thường xuyên 
được yêu cầu đối với công nghiệp hóa 
chất trong những năm qua.  

Hiện nay, Đức và châu Âu đang ngày 
càng lo ngại khả năng đường ống dẫn khí 
đốt Nord Stream - tuyến vận chuyển 

chính đối với khí đốt từ Nga đến châu Âu 
qua Đức - sẽ không nối lại hoạt động sau 
khi kết thúc thời gian bảo dưỡng trong 
tháng 7. 
Đây không chỉ là mối đe dọa đối với 

BASF và 39.000 người lao động của Tập 
đoàn này tại Đức. Vì BASF và các công ty 
hóa chất khác đứng ở những vị trí đầu tiên 
trong phần lớn các chuỗi cung ứng công 
nghiệp, sự đứt gãy hoạt động của họ sẽ có 
tác động vượt xa ra ngoài ngành hóa chất, 
đe dọa gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nền 
kinh tế châu Âu vào đúng thời điểm lạm 
phát đang tăng cao và tăng trưởng kinh tế 
chậm lại. 

Các nhà kinh tế cũng cho rằng, khả 
năng BASF cắt giảm sản lượng amoniăc - 
một trong những thành phần chính của 
phân bón - sẽ làm trầm trọng thêm cuộc 
khủng hoảng lương thực hiện nay trên thế 
giới. 

Theo chuyên gia kinh tế trưởng của 
BASF, phải ngừng sản xuất vào thời điểm 
hiện tại là một việc hết sức khó khăn. Tập 
đoàn chưa bao giờ đứng trước tình hình 
như hiện nay, đó là điều mà họ khó có thể 
hình dung. 

Sự phụ thuộc của Đức vào nguồn cung 
khí đốt từ Nga đã tăng lên sau khi các 
nhiệm kỳ chính phủ nối tiếp nhau của 
nước này luôn hướng đến mục tiêu đóng 
cửa nốt các nhà máy điện hạt nhân cuối 

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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cùng còn lại trong nước và loại bỏ dần 
việc sử dụng than, khiến cho khí đốt và 
năng lượng tái tạo trở thành những nguồn 
năng lượng duy nhất để lựa chọn. 

Nhiều hộ gia đình ở Đức sử dụng khí 
đốt để sưởi, trong khi đó Đức cũng là nơi 
có ngành sản xuất lớn nhất châu Âu với 
nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu rất lớn. 

Hiện nay, khoảng 35% lượng khí đốt 
nhập khẩu của Đức là đến từ Nga, giảm 
mạnh so với mức 55% trước khi xảy ra 
chiến tranh Nga-Ucraina. 

Các công ty hóa chất như BASF dễ bị 
tổn thương hơn các công ty công nghiệp 
khác vì khí đốt là đầu vào quan trọng cho 
hầu hết các quá trình sản xuất của họ. 

Khoảng 60% lượng khí đốt mà BASF 
tiêu thụ ở châu Âu được sử dụng để phát 
điện và sản xuất hơi nước. 40% còn lại 
được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất 
các sản phẩm của Tập đoàn. 

Các nhà máy của BASF tại thành phố 
Ludwigshafen chiếm gần 4% lượng tiêu 
thụ khí đốt của cả nước Đức. Giám đốc 
điều hành của BASF cho rằng, về ngắn 
hạn không có giải pháp nào có thể thay thế 
khí đốt từ Nga. Nếu nguồn cung khí đốt 
vẫn giữ ở mức trên 50% nhu cầu tối đa 
của Tổ hợp hóa chất Ludwigshafen, các 
nhà máy có thể tiếp tục vận hành bằng 
cách giảm công suất và sử dụng nhiên liệu 
thay thế. Nhưng nếu nguồn cung khí đốt 
giảm đáng kể dưới mức đó trong thời gian 
dài, các nhà máy sẽ phải ngừng vận hành. 

Tuy hàng năm các 
nhà máy hóa chất vẫn 
ngừng sản xuất theo lịch 
để tiến hành bảo dưỡng, 
việc ngừng ngay lập tức 
hoạt động của toàn bộ tổ 
hợp hóa chất có thể dẫn 
đến những thiệt hại rất 
lớn cho các nhà máy và 
gây ra rủi ro an toàn lớn, 
vì vậy các công ty cần 
có thời gian để có thể 
ngừng hoạt động các 
nhà máy một cách an 
toàn.   

Theo các chuyên gia 
kinh tế Đức, việc Nga 

cắt giảm nguồn cung khí đốt có thể dẫn 
đến sự sụp đổ trên diện rộng đối với toàn 
bộ sản xuất công nghiệp của nước này. 
Những ngành có thể gặp rủi ro sụp đổ lâu 
dài do thiếu khí đốt là sản xuất nhôm, sản 
xuất thủy tinh, công nghiệp hóa chất. 
Đứng trước khả năng nguồn cung khí 

đốt sẽ trở nên căng thẳng vào mùa đông 
năm nay, EU đã yêu cầu các quốc gia 
thành viên giảm 15% tiêu thụ khí đốt của 
mình cho đến tháng 4/2023. Nhưng việc 
đó có thể vẫn chưa đủ để bảo vệ công 
nghiệp hóa chất Đức. Nếu đường ống 
Nord Stream giữ tỷ lệ cấp khí đốt ở mức 
40%, ngành công nghiệp này sẽ phải cắt 
giảm khoảng 25% sản lượng. Nếu đường 
ống Nord Stream giảm tiếp 20% tỷ lệ cấp 
khí đốt thì công nghiệp hóa chất toàn 
nước Đức sẽ phải cắt giảm 50% sản 
lượng.   

Cùng với những khó khăn khác ở châu 
Âu, Tập đoàn BASF đang tìm cách 
chuyển dịch sản xuất ngày càng nhiều 
sang Trung Quốc. Hiện nay, Tập đoàn đã 
xây dựng cơ sở sản xuất trị giá 10 tỉ USD 
tại Trạm Giang, phía nam Trung Quốc. 
Theo BASF, Trung Quốc là thị trường 
hóa chất lớn nhất và phát triển nhanh nhất 
trên thế giới, vì vậy sẽ chiếm vị trí trung 
tâm trong chiến lược phát triển của Tập 
đoàn    n 

TN 
Theo Chemistry & Industry, 7/2022
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Bất chấp những trở ngại đang tiếp 
diễn trong chuỗi cung ứng, công 
nghiệp hóa chất Mỹ được dự báo sẽ 

đạt tăng trưởng vững chắc trong năm nay 
nhờ được lợi từ quá trình bổ sung kho hàng 
của các doanh nghiệp, xu hướng phát triển 
ổn định của nhiều ngành sản xuất cuối 
dòng sử dụng hóa chất và lợi thế cạnh tranh 
của các lĩnh vực sản xuất dựa trên nguồn 
nguyên liệu khí thiên nhiên. Đó là kết luận 
của Hội đồng hóa chất Mỹ (ACC) trong 
Báo cáo tình hình và triển vọng ngành hóa 
chất giữa năm 2022. 
Những thách thức của chuỗi cung ứng 

Theo báo cáo của ACC, kinh tế toàn cầu 
đang phải tiếp tục vất vả chống chọi với 
các vấn đề của chuỗi cung ứng và lạm phát, 
đây là những vấn đề đã càng trở nên căng 
thẳng hơn do cuộc chiến tranh của Nga ở 
Ucraina và các biện pháp phong tỏa chống 
dịch COVID-19 tại Trung Quốc. 

Tình trạng thiếu các chất bán dẫn đang 
tiếp tục hạn chế hoạt động của các các nhà 
sản xuất xe ôtô tại Mỹ - những khách hàng 
quan trọng của ngành sản xuất hóa chất. 

Hơn nữa, cuộc khủng hoảng 
của ngành vận tải tại Mỹ đã ảnh 
hưởng nặng đến các ngành kinh 
tế Mỹ, đặc biệt là các nhà sản 
xuất hóa chất. Tình trạng tắc 
nghẽn đã diễn ra nhiều tháng tại 
các cảng, tàu chở hàng ùn ứ, 
không đủ năng lực vận chuyển, 
hệ thống đường bộ và đường sắt 
lạc hậu khiến cho vô số 
côngtenơ chất đống tại các cảng. 
Cuộc khủng hoảng này đã ảnh 
hưởng đến hầu hết tất cả các lĩnh 
vực, từ thức ăn gia súc và phân 
bón đến những hóa chất thiết yếu 
để xử lý nước và sản xuất điêzen 
cũng như các nhiên liệu khác. 

Triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế 
Tuy những thách thức của chuỗi cung 

ứng và lạm phát có khả năng sẽ tiếp tục 
kéo dài, ACC dự báo GDP toàn cầu sẽ 
tăng trưởng 3,2% trong các năm 2022 và 
2023, trong khi đó sản xuất công nghiệp 
sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm 2022 và 
3,6% năm 2023. 

Tại Mỹ, một số động lực tăng trưởng 
kinh tế vẫn tiếp tục duy trì, ví dụ tỷ lệ việc 
làm cao, bảng cân đối tài chính của các gia 
đình và các công ty tương đối lành mạnh, 
tăng trưởng sản xuất ổn định. 

Mặc dù đã giảm trong quý I/2022, GDP 
của Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng 2,8% 
trong cả năm 2022 và 2,1% trong năm 
2023, sau khi đã tăng trưởng 5,7% trong 
năm 2021. ACC dự báo đầu tư vào lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh sẽ tăng trưởng 5,7% 
trong năm 2022 và 3,5% trong năm 2023, 
sau khi đã tăng trưởng 7,4% trong năm 
2021. Cơ quan này cũng dự báo tỷ lệ thất 
nghiệp tại Mỹ sẽ đạt mức trung bình 3,6% 
trong năm nay và 3,7% trong năm 2023 
sau khi giữ ở mức 5,3% trong năm qua. 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỸ TĂNG TRƯỞNG 
MẠNH TRONG NĂM 2022 BẤT CHẤP NHỮNG 

THÁCH THỨC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 
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Động lực tăng trưởng 
Hiện nay, động lực cho nhu cầu đối với 

các sản phẩm công nghiệp nói chung và 
các sản phẩm hóa chất nói riêng là những 
đổi mới công nghệ đang diễn ra ở các lĩnh 
vực khác nhau. Ví dụ, lĩnh vực sản xuất các 
loại xe ôtô hạng nhẹ đã trở thành thị trường 
cuối dòng quan trọng của ngành sản xuất 
hóa chất. Đây là loại xe ôtô có tác dụng 
giảm ảnh hưởng ô nhiễm đối với môi 
trường đồng thời giúp cải thiện hiệu quả sử 
dụng nhiên liệu và tăng độ an toàn. Mỗi 
một chiếc xe như vậy thường sử dụng số 
sản phẩm hóa chất trị giá hơn 3.200 $.  

ACC chỉ ra rằng, nhiều thành phần chất 
dẻo có trọng lượng thấp hơn 50% so với các 
thành phần tương tự được sản xuất từ các 
loại vật liệu khác. Những đổi mới hiện đại 
khiến cho các sản phẩm chất dẻo ngày nay 
chiếm đến 50% thể tích của một chiếc xe 
ôtô, nhưng chỉ chiếm 10% trọng lượng xe. 

Nhìn chung, sản xuất xe ôtô ở Mỹ đang 
hồi phục, nhưng các trở ngại về vận 
chuyển và các đứt gãy của chuỗi cung ứng, 
đặc biệt là ở châu Âu và Trung Quốc, đang 
hạn chế nguồn cung sản phẩm. Mặc dù 
vậy, nhu cầu dồn nén trong thời gian qua 
dự kiến sẽ là động lực lớn làm tăng mạnh 
doanh số xe bán ra, nếu các khó khăn của 
chuỗi cung ứng giảm đi. ACC dự báo 
doanh số xe ôtô tại Mỹ sẽ đạt 15,1 triệu 
chiếc trong năm 2022 và 16,3 triệu chiếc 
năm 2023, so với mức 17 triệu chiếc năm 
2019 trước khi xảy ra dịch COVID-19. 

Nếu các vấn đề của chuỗi cung ứng 
giảm nhẹ vào cuối năm nhờ những hành 
động hỗ trợ của các ngành công nghiệp và 
chính phủ, công nghiệp hóa chất Mỹ sẽ 
được hưởng lợi khi thị trường bất động sản 
hồi phục. Số lượng nhà được giao dịch trên 
thị trường trong năm 2021 đã tăng đến 1,60 
triệu và dự báo sẽ tăng đến 1,65 triệu trong 
năm 2022.  

Sản xuất xe ôtô và hoạt động xây dựng, 
tân trang nhà cửa là hai phân khúc khách 
hàng quan trọng hàng đầu của ngành hóa 
chất. 
Triển vọng tăng trưởng của sản xuất 
hóa chất 

Theo chuyên gia kinh tế trưởng của 
ACC, sau một số năm tăng trưởng yếu do 
các căng thẳng thương mại, dịch COVID-
19 và các sự kiện thời tiết bất lợi, năm 
2002 ngành sản xuất hóa chất Mỹ có khả 
năng sẽ đạt kết quả cao nhất từ nhiều năm 
nay, trong khi đó tất cả các lĩnh vực sản 
xuất hóa chất đều phát triển tốt. Hơn nữa, 
đầu tư vào các giải pháp bền vững – từ các 
công nghệ phát thải thấp cho đến công 
nghệ tái chế và thu hồi tiên tiến – sẽ ngày 
càng trở thành xu hướng đầu tư hàng đầu 
của ngành hóa chất.   

Theo ACC, sản lượng hóa chất Mỹ năm 
2022 có triển vọng sẽ đạt mức cao nhất từ 
hơn 1 thập niên nay. Sau khi đã tăng trưởng 
1,6% trong năm 2021, ACC dự báo sản 
lượng hóa chất sẽ tăng trưởng 4,1% năm 
2022 và 2,4% năm 2023. Lượng hóa chất 

giao hàng dự kiến sẽ tăng trưởng 9,6% 
trong năm 2022 và 3,4% năm 2023 sau 
khi đã tăng trưởng 11,3% năm 2021. 

ACC cũng dự báo sản lượng hóa chất 
cơ bản của Mỹ sẽ tăng 4,3% trong năm 
2022, trong đó những lĩnh vực tăng 
trưởng mạnh nhất là các sản phẩm hóa 
dầu và hữu cơ (tăng 4,6%), nhựa dẻo 
(tăng 4,4%), hóa chất vô cơ (tăng 4,4%). 
Sản lượng hóa chất chuyên dụng sẽ tăng 
6,2% trong năm 2022 nhờ nhu cầu mạnh 
của thị trường và hoạt động bổ sung kho 
dự trữ của các doanh nghiệp   n 

HS 
Theo Chemical & Engineering News, 

6/2022
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Tại Nhật Bản, các công ty hóa chất 
lớn đang có kế hoạch xây dựng cơ 
sở hạ tầng để tiến tới sử dụng 

amoniăc làm nhiên liệu. 
Sắp tới, Công ty Mitsui Chemicals hợp 

tác với 3 công ty khác sẽ trình bày báo cáo 
khả thi về khả năng chuyển đổi nhiên liệu 
chính từ metan sang amoniăc cho các nhà 
máy crăcking naphtha sản xuất các hợp 
chất hóa dầu. Nhưng những công ty này 
không đơn độc, các công ty lớn trên khắp 
Nhật Bản cũng đang nhận thấy tiềm năng 
của NH 3  cho những ứng dụng mới. 
Amoniăc - giải pháp năng lượng khả thi 

Nhật Bản đã đề ra mục tiêu đến năm 
2030 giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà 
kính xuống 46% mức phát thải năm 2013. 
Khác với nhiều nguồn năng lượng khác, 
quá trình đốt NH 3  không phát thải CO  2. 
Hiện nay, chính phủ Nhật Bản đã nhìn 
nhận NH  3  như một giải pháp năng lượng 
khả thi trong bối cảnh đất nước vẫn đang lo 
ngại những hậu quả của năng lượng hạt 

nhân và chỉ có ít lựa chọn đối với năng 
lượng tái tạo.  

Theo Bộ Kinh tế, thương mại và công 
nghiệp Nhật Bản, chính sách mới có thể 
khiến cho đất nước tăng gấp ba mức tiêu 
thụ NH  3  hàng năm, lên đến 4 triệu tấn vào 
năm 2030. Đến năm 2050, nếu Nhật Bản 
chuyển đổi tất cả các nhà máy nhiệt điện 
đốt than sang sử dụng nhiên liệu NH  3 , tiêu 
thụ NH  3  có thể đạt 30 triệu tấn/năm. 

Theo giám đốc Bộ phận hóa chất cơ bản 
tại Công ty khí và hóa chất Mitsubishi, 
NH  3  có thể là cứu tinh cho lĩnh vực phát 
điện của Nhật Bản. 

Cho đến gần đây, NH  3  vẫn được xem 
như một hóa chất không có triển vọng lớn 
ở Nhật Bản vì tính dễ cháy và có hại cho 
sức khỏe. Mặc dù vậy, NH  3 đang là một 
loại phân bón cần thiết và nguyên liệu quan 
trọng cho sản xuất hóa chất. Hoạt động sản 
xuất, vận chuyển, lưu kho, sử dụng NH  3 
được điều chỉnh bởi một số luật an toàn của 
Nhật Bản. 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬT BẢN TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT 
AMONIĂC ĐỂ SỬ DỤNG LÀM NHIÊN LIỆU
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NH  3  là sản phẩm giàu hydro nhưng dễ 
vận chuyển hơn hydro, tuy nhiên không 
phải sản phẩm NH  3  nào cũng có thể được 
sử dụng như nguồn năng lượng sạch. 

NH  3  sạch được sản xuất ở hai dạng 
chính: một loại được sản xuất cùng với 
hydro trong quá trình điện phân nước sử 
dụng năng lượng tái tạo, một loại khác 
được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp 
với H2 truyền thống (khí H2 thu được từ 
quá trình reforming metan và tạo ra CO 2), 
trong đó sản phẩm phụ CO  2 được thu giữ 
và chôn lấp dưới đất. 
Các dự án sản xuất và sử dụng NH 3  

Trong thời gian qua, một số dự án sử 
dụng NH  3  sạch đã bắt đầu được khởi động. 
Năm 2020, Công ty Sabic của Arập Xê-út 
đã hợp tác với Viện Kinh tế năng lượng 
Nhật Bản vận chuyển 40 tấn NH  3  xanh từ 
Arập Xê-út đến Nhật Bản với mục đích thử 
nghiệm phương án nhập khẩu NH  3  làm 
nhiên liệu phát điện. Tháng 12/2021, các 
công ty MGC, Ube Industries, Sumitomo 
Chemical và Mitsui đã công bố kế hoạch 
khảo sát một mạng lưới đồng bộ ở Nhật 
Bản để đảm bảo vận chuyển và sử dụng 
NH  3  một cách an toàn. 

Hiện tại, các công ty Mitsui và Ube 
Industries đang sản xuất NH  3  theo phương 
pháp truyền thống ở Nhật Bản. Công ty 
MGC đã ngừng sản xuất NH  3  từ năm 2015 

sau khi đóng cửa nhà máy ở Niigata, 
nhưng vẫn tiếp tục sản xuất các dẫn xuất 
NH  3  tại địa điểm đó. Năm 2016, MGC đã 
đầu tư vào nhà máy sản xuất NH  3  của 
Công ty PAU (Panca Amara Utama) tại 
Inđônêxia và bắt đầu nhập khẩu NH  3  từ 
Công ty này khi nhà máy đi vào vận hành. 
Năm 2021, PAU đã thực hiện một nghiên 
cứu về chuyển đổi NH  3  của mình thành 
NH  3  xanh bằng cách thu giữ CO 2. 

Các công ty hóa chất nói trên của Nhật 
Bản đã có nhiều năm kinh nghiệm trong 
sản xuất, vận chuyển và sử dụng NH  3  một 
cách an toàn. Họ đã tham gia vận hành và 
bảo dưỡng các bình đông lạnh áp suất cao, 
đồng thời có nhiều kiến thức về vận hành 
các tàu thuyền cũng như các đường ống 
chuyên vận chuyển NH  3 . 

Giám đốc Công ty Mitsui cho biết, họ 
dự định nhập khẩu, sản xuất và phân phối 
NH 3  quy mô lớn ở Nhật Bản. Họ cũng đã 
xem xét các dự án ở nước ngoài, nơi giá 
thành sản xuất NH  3  có thể rẻ hơn. Mục tiêu 
là đảm bảo nguồn cung NH  3  ổn định và có 
tính cạnh tranh vào năm 2030. Để đạt được 
mục tiêu đó, các công ty sẽ phải xây dựng 
nhiều hơn các cơ sở hạ tầng thao tác nhiên 
liệu. Ví dụ, nếu muốn nhập khẩu 500.000 
tấn NH  3 /năm sẽ cần có tối thiểu 2 kho 
cảng. Chi phí xây dựng các bình chứa cho 
những kho cảng này sẽ hơn 80 triệu USD. 

Ngoài việc nhập khẩu NH  3 , 
các công ty Nhật Bản cũng đang 
khảo sát khả năng sản xuất NH 3 
xanh tại các nhà máy trong 
nước. Ví dụ, Công ty Asahi 
Kasei dự định sản xuất hydro 
bằng cách sử dụng năng lượng 
tái tạo dư thừa để phân tách 
nước theo quy trình điện phân 
kiềm. Công ty Asahi Kasei đã 
hợp tác với Công ty kỹ thuật 
JGC Holdings trong dự án trình 
diễn khả năng sử dụng thiết bị 
điện phân 10 MW nhằm tạo ra 
H2 cho sản xuất NH  3 , với mục 
tiêu đạt sản xuất quy mô thương 
mại ở Nhật Bản hoặc ở nước 
ngoài. 

Trong khi đó, hệ thống điều 
khiển chính xác là điểm mấu 
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chốt của dự án. Do sử dụng năng 
lượng tái tạo nên cần phải thiết 
lập một hệ thống điều khiển ổn 
định, không chịu ảnh hưởng của 
các dao động thất thường trong 
mạng lưới phát điện.     

Ngoài việc thay thế than trong 
các nhà máy nhiệt điện, NH  3  còn 
có thể được sử dụng thay cho 
metan trong các thiết bị crăcking 
để chuyển hóa naptha và các 
hydrocacbon khác thành các sản 
phẩm hóa dầu. Tháng 2/2022, 
Công ty Mitsui đã đưa vào vận 
hành dự án kiểm tra tính khả thi 
của phương án này. Hiện Công ty cũng 
đang tham gia một liên doanh với kế 
hoạch xây dựng lò crăcking naptha 10.000 
tấn/năm tại tổ hợp của mình ở Osaka, 
Nhật Bản. Tiếp theo, liên doanh này sẽ 
xây dựng lò thử nghiệm quy mô lớn hơn 
tại Chiba, Nhật Bản. Họ hy vọng công 
nghệ mới sẽ được các nhà sản xuất etylen 
trên khắp Nhật Bản áp dụng. Nếu các nhà 
sản xuất etylen trong nước chuyển sang sử 
dụng nhiên liệu NH  3 , phát thải CO 2 sẽ 
được cắt giảm 10,4 triệu tấn/năm so với 
hiện nay.  
Công nghệ mới trong tổng hợp NH 3  

Không chỉ các công ty lâu đời của Nhật 
Bản là có tiềm năng lớn về sản xuất NH  3 . 
Mới đây, Công ty khởi nghiệp Tsubame 
BHB (trước đây thuộc Viện Công nghệ 
Tokyo) đã phát triển quy trình tổng hợp 
NH  3  ở nhiệt độ và áp suất thấp hơn nhiều 
so với quy trình Haber-Bosch truyền 
thống. Công ty cho biết,  nhờ sử dụng chất 
xúc tác do Viện Công nghệ Tokyo phát 
minh nên quy trình mới cho phép giảm 
25% nhiệt độ và giảm hơn 75% áp suất so 
với quá trình tổng hợp NH  3  thông thường. 
Quy trình mới này sử dụng chất xúc tác là 
các hạt rutheni trên bề mặt một vật liệu 
tương tự xi măng, qua đó làm tăng sự dao 
động mạnh của các phân tử nitơ và phá vỡ 
liên kết ba của nitơ.  

Công ty Tsubame BHB dự định sẽ thử 

nghiệm quy trình tại nhà máy 20 tấn/năm 
ở nhà máy của Công ty Ajinomoto. Kế 
hoạch của Tsubame BHB là xây dựng 
nhiều xưởng NH  3 quy mô nhỏ ở các nhà 
máy sản xuất axit amin, phân bón hoặc 
các hóa chất khác. Các xưởng này cũng có 
thể được xây dựng ở các nhà máy sản xuất 
chất bán dẫn với mục đích cung cấp NH  3  
cho công đoạn kết tủa màng nitrua. Công 
nghệ mới có thể thay thế phương pháp 
truyền thống ở những lĩnh vực mà sản 
xuất NH  3  trong nước dùng cho tiêu thụ 
nội địa có lợi thế về chi phí.   

Công ty Tsubame BHB cũng dự định 
sẽ sản xuất nhiên liệu NH  3  quy mô lớn 
thông qua liên doanh có sự tham gia của 
chính phủ Nhật Bản và các công ty khác 
như Công ty Điện lực Tokyo, Công ty 
Công nghệ Chiyoda. Liên doanh này có 
kế hoạch đi tiên phong trong việc sử dụng 
chất xúc tác mới, làm việc ở điều kiện nhẹ 
nhàng hơn quy trình Haber-Bosch nhưng 
không sử dụng kim loại quý rutheni.  

Trong thời gian tới, quá trình chuyển 
đổi sang nhiên liệu NH  3  sẽ là một chặng 
đường dài nhiều chông gai, nhưng chính 
phủ Nhật Bản đang khuyến khích nhiều 
công ty tham gia để biến triển vọng đó 
thành hiện thực    n 

TN 
Theo Chemical & Engineering News, 

4/2022
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Kiểm tra vừa là chức năng, vừa là 
phương thức lãnh đạo quan trọng 
của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã nhấn mạnh vị trí, vai trò công tác kiểm 
tra trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý. 
Những tư tưởng của Người về công tác 
kiểm tra có ý nghĩa phương pháp luận 
quan trọng định hướng cho công tác kiểm 
tra của Đảng hiện nay. 
1. Về mục đích, vị trí, vai trò của công tác 
kiểm tra 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có 
kiểm tra mới huy động tinh thần tích cực 
và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết 
rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, 
mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”(1). 
Theo Người, mục đích của công tác kiểm 
tra chính là phát hiện những hạn chế, bất 
cập, thiếu sót trên mọi phương diện trong 
quá trình tổ chức thực hiện để hoàn thành 
tốt nhất công việc đề ra. Thông qua kiểm 
soát, những hạn chế, khuyết điểm đều 
được phát hiện và khắc phục kịp thời; nhờ 
có kiểm tra mà biết rõ cán bộ và nhân viên 
tốt hay xấu, mới biết rõ ưu điểm và khuyết 
điểm của các cơ quan, của các mệnh lệnh 
và nghị quyết. Đồng thời, công tác kiểm 
tra còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là 
một trong ba nhân tố quyết định đến sự 
thành công của mọi công việc, bên cạnh 
cách thức tổ chức thực hiện và công tác 
cán bộ. Theo Người, nếu thiếu một trong 
ba điều trên thì chính sách đúng đến mấy 
cũng không thể mang lại hiệu quả trong 
thực tiễn. 

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra 
của Đảng (ngày 29-7-1964), Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tiếp tục khẳng định: “Kiểm tra 
có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng 
viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với 
Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu 
tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào 
việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ 

chức”(2). Quan điểm này của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh hành 
động xuyên suốt trong các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, các văn bản quy phạm 
pháp luật của Nhà nước. Ở mỗi giai đoạn 
lịch sử nhất định, công tác kiểm tra đều 
được quan tâm và điều chỉnh phù hợp về 
chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu 
quả công tác phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi 
phạm pháp luật trong hoạt động quản lý 
nhà nước, cũng như trong hoạt động thi 
hành nhiệm vụ, quyền hạn được giao của 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Kiểm tra là hoạt động tất yếu và có vai 
trò quan trọng trong công tác lãnh đạo. 
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữa lãnh 
đạo và kiểm tra có mối quan hệ biện 
chứng và là nguyên nhân - kết quả của 
nhau. Trong đó, kiểm tra được coi là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng quyết 
định tính đúng đắn và đem lại hiệu lực, 
hiệu quả trong lãnh đạo. Người chỉ rõ: 
“Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1- Phải quyết 
định mọi vấn đề cho đúng… 2- Phải tổ 
chức sự thi hành cho đúng… 3- Phải tổ 
chức sự kiểm soát”(3). Trong tổ chức thực 
hiện chính sách, người lãnh đạo cần phải 
xác định cụ thể các nguồn lực, có cách tổ 
chức, kết hợp hợp lý các nguồn lực đó với 
nhau. Tuy nhiên, làm thế nào để biết được 
các nguồn lực đó đã được xác định đầy 
đủ, cụ thể? Ai là người phụ trách? Cách 
thức triển khai các nguồn lực đó như thế 
nào? Năng lực, khuyết điểm của cán bộ 
như thế nào, ai ra sức làm, ai làm qua 
chuyện? Chính sách đó đã được thực hiện 
đến đâu, có những khó khăn trở ngại gì? 
Quần chúng nhân dân có nhiệt tình tham 
gia hay không?... chỉ có một cách là phải 
thực hiện kiểm tra trong công tác lãnh 
đạo. Do đó, trong lãnh đạo cần phải thực 
hiện kiểm tra, kiểm tra là để phục vụ lãnh 

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO 
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
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đạo, có như vậy các nghị quyết, chính 
sách mới đi vào cuộc sống, mới được tổ 
chức thực hiện tốt và có kết quả. Kiểm tra 
là yếu tố cơ bản để người lãnh đạo bám sát 
thực tiễn hoạt động. Kết quả kiểm tra giúp 
cho người lãnh đạo có thông tin thực tiễn, 
từ đó ban hành, điều chỉnh các quyết định 
một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu định 
hướng quản lý, lãnh đạo. 
2. Về cách thức kiểm tra 

Là nhân tố quyết định sự thành bại của 
công việc, công tác kiểm tra cần phải 
được quan tâm và tổ chức thực hiện đúng. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách thức kiểm 
tra nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Thứ nhất, cần phải vận động quần 
chúng nhân dân tham gia vào công tác 
kiểm tra, xây dựng mối quan hệ gắn bó 
mật thiết với quần chúng nhân dân. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Những người 
lãnh đạo chỉ trông thấy một mặt của công 
việc, của sự thay đổi của mọi người: 
trông từ trên xuống. Vì vậy, sự trông thấy 
có hạn. Trái lại, dân chúng trông thấy 
công việc, sự thay đổi của mọi người, một 
mặt khác: họ trông thấy từ dưới lên. Nên 
sự trông thấy cũng có hạn. Vì vậy muốn 
giải quyết vấn đề cho đúng, ắt phải họp 
kinh nghiệm cả hai bên lại”(4). Theo 
Người, trong công tác kiểm tra nói riêng 
và trong mọi công tác nói chung cần phải 
xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết 
với nhân dân, phải lắng nghe ý kiến của 
nhân dân, đó là nền tảng lực lượng của 
Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi; trái 
lại, xa rời nhân dân, không xây dựng mối 
quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, 
nhất định sẽ thất bại. 

Thứ hai, công tác kiểm tra phải được 
thực hiện có hệ thống, phải làm thường 
xuyên. Nghĩa là khi đã có nghị quyết, 
chính sách thì phải lập tức đôn đốc, tổ 
chức thực hiện nghị quyết, chính sách ấy, 
“phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc 
của cán bộ và nhân dân địa phương ấy. Có 
như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết 
điểm và những khó khăn để sửa đổi các 
khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt 
qua mọi sự khó khăn”(5); đồng thời, kiểm 
tra có liên quan mật thiết đến sự thành bại 
của công việc, nên cần phải được thực 

hiện thường xuyên, bền bỉ và có kế hoạch 
cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết. 

Thứ ba, công tác kiểm tra phải được 
tiến hành tận nơi, sát người, sát 
việc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc 
kiểm tra không nên chỉ dựa vào hệ thống 
báo cáo, mà phải đi đến tận nơi, xem tận 
chỗ. Phương pháp trong kiểm tra, giám sát 
là phải đi cơ sở nắm thông tin, tình hình; 
thẩm tra, xác minh, phân tích, đánh giá để 
kết luận vụ, việc khách quan, chính xác. 
Chủ thể kiểm tra phải sử dụng các phương 
pháp cả kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián 
tiếp để bảo đảm tính tập trung, dân chủ, 
nhằm đưa ra những quyết định và các biện 
pháp xử lý đúng tính chất vụ, việc. Người 
từng thẳng thắn phê phán: “Nhiều nơi cán 
bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo nghị 
quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó, thì 
họ không biết gì đến những nghị quyết đó 
đã thực hành đến đâu, có những sự khó 
khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham 
gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó 
là một sai lầm rất to. Vì thế mà “đầy túi 
quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà 
công việc vẫn không chạy”(6). 

Thứ tư, sử dụng cách thức tự phê bình 
và phê bình trên tinh thần đoàn kết, 
thương yêu đồng chí để kiểm tra. Quá 
trình kiểm tra phải gắn với tự phê bình và 
phê bình để giáo dục, thuyết phục, uốn 
nắn đảng viên, cán bộ và định hướng công 
tác lãnh đạo của các tổ chức, cơ sở, tạo 
điều kiện phát huy dân chủ trong các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và cơ quan quản 
lý của Nhà nước. Công tác kiểm tra gắn 
với tự phê bình và phê bình là một giải 
pháp khoa học nhằm làm cho mỗi tổ chức, 
cơ sở vững mạnh, cán bộ, đảng viên luôn 
giữ vững định hướng chính trị, nhận thức 
tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức 
trong sáng; đồng thời, chủ động cảnh báo, 
phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm 
của cán bộ, đảng viên trong quá trình công 
tác. Do đó, đối với cán bộ làm công tác 
kiểm tra, Người đã lưu ý và nhấn mạnh: 
“Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức 
và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê 
bình để làm gương mẫu trong việc chấp 
hành kỷ luật của Đảng…. Như thế thì mới 
làm tốt được công tác kiểm tra”(7). 
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Thứ năm, trong quá trình kiểm tra cần 
phải thực hiện kiểm tra từ trên xuống và 
từ dưới lên. Kiểm tra từ trên xuống nghĩa 
là người lãnh đạo kiểm tra, giám sát kết 
quả công việc của cán bộ mình quản lý; 
còn kiểm tra từ dưới lên tức là quần chúng 
nhân dân và cán bộ cấp dưới kiểm soát 
công tác lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp 
trên, đề xuất giải pháp khắc phục, sửa 
chữa nếu phát hiện thấy hạn chế, sai lầm, 
khuyết điểm. 
3. Về chủ thể thực hiện công tác kiểm tra 

Thông qua công tác kiểm tra mà người 
lãnh đạo có được thông tin kịp thời, đa 
dạng trên nhiều mặt để từ đó đưa ra quyết 
định lãnh đạo đúng đắn của mình. Do đó, 
theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảm 
nhiệm công tác kiểm tra trước hết phải là 
người lãnh đạo và “người lãnh đạo cần 
phải có một nhóm cán bộ nhiều kinh 
nghiệm và giàu năng lực để giúp mình đi 
kiểm tra”(8). Trong công tác kiểm tra, 
người lãnh đạo cần chú trọng xây dựng 
một đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra và phải chịu trách nhiệm đối với 
công tác kiểm tra của mình. Với việc xác 
định rõ ràng, cụ thể về chức năng, nhiệm 
vụ, trách nhiệm và quyền hạn sẽ làm cho 
công tác kiểm tra đạt hiệu quả và người 
làm công tác kiểm tra cũng dễ bề hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra 
phải là những cán bộ gương mẫu, có năng 
lực, phẩm chất và uy tín. Phẩm chất đạo 
đức đối với người làm công tác kiểm tra là 
để bảo đảm khách quan, chí công vô tư 
trong công tác kiểm tra, phát huy tối đa 
hiệu quả, tính nhân văn của công tác kiểm 
tra, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao 
trong toàn hệ thống chính trị; năng lực của 
người cán bộ kiểm tra được thể hiện ở chỗ 
phát hiện, đánh giá được ưu điểm, khuyết 
điểm của cán bộ, cơ quan, đơn vị, cũng 
như kết quả, hạn chế của mệnh lệnh, nghị 
quyết được cụ thể hóa trong thực tiễn. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các 
ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và 
thấm nhuần đường lối, quan điểm của 
Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả 
năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, 

phải trau dồi đạo đức cách mạng... Phải 
chí công vô tư, không thiên vị, không 
thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được 
công tác kiểm tra”(9). 

Cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
công tác kiểm tra vẫn giữ nguyên tính thời 
sự và giá trị, là kim chỉ nam cho công tác 
kiểm tra của Đảng. 
Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ 
Chí Minh vào công tác kiểm tra của 
Đảng hiện nay 

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân, nhất là 
người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm 
tra. Điều quan trọng trước hết là cần tuyên 
truyền, giáo dục cho các cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhân dân thấy rõ tầm quan 
trọng của công tác kiểm tra, giám sát; nắm 
vững quy chế, quy trình, chức năng, nội 
dung, nhiệm vụ của các tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra. Đặc biệt, cần tuyên 
truyền cho quần chúng nhân dân thấy và 
hiểu được vị trí, vai trò, tác dụng của công 
tác kiểm tra để từ đó huy động được sức 
dân và sự ủng hộ của nhân dân vào công 
tác kiểm tra. Công tác kiểm tra không phải 
là “vạch lá tìm sâu”, “bới lông tìm vết”, 
làm giảm thành tích của đơn vị, địa 
phương mình”(10) mà cốt “trị bệnh cứu 
người”, lấy xây dựng và cải tạo để chủ 
động phòng ngừa, uốn nắn, giáo dục, khơi 
dậy sự tự giác là chính. 

Hai là, công tác kiểm tra phải được 
tiến hành một cách có hệ thống và thực 
hiện thường xuyên. Kiểm phải có hệ thống 
nghĩa là khi đã có nghị quyết phải lập tức 
đốc thúc sự thực hành nghị quyết đó, đồng 
thời với quá trình kiểm tra, giám sát trong 
suốt quá trình, không buông lỏng ở khâu, 
giai đoạn nào. Đồng thời, công tác kiểm 
tra phải được tiến hành thường xuyên, liên 
tục, coi công tác kiểm tra như một bộ 
phận cấu thành tất yếu trong quá trình 
lãnh đạo, quyết định sự thành bại trong 
công việc. Phải từng bước chuyển hóa 
công tác kiểm tra thành tự kiểm tra như 
một hoạt động tự thân đối với mỗi tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên. 

Ba là, cán bộ kiểm tra phải là những 
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người có năng lực, phẩm chất và uy tín, vì 
vậy cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán 
bộ làm công tác kiểm tra vừa “hồng”, vừa 
“chuyên”, thật sự tiêu biểu về chuyên 
môn và đạo đức. Kiểm tra là công việc 
khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tổ chức, cá 
nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra không 
những tinh thông chuyên môn mà còn 
phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
quyết tâm cao, lòng nhiệt tình, tâm trong 
sáng. Do đó, cần chăm lo, xây dựng đội 
ngũ cán bộ kiểm tra về phẩm chất đạo 
đức, trình độ, năng lực chuyên môn; trung 
thành với lý tưởng của Đảng, mục tiêu 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên 
trên và trước lợi ích của cá nhân, hết lòng, 
hết sức, dốc tâm, tận tụy phục vụ Đảng, 
Tổ quốc và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền 
cần thực hiện đồng bộ việc quy hoạch cán 
bộ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
thử thách cán bộ; bố trí, sử dụng cán bộ 
một cách hợp lý; chú trọng công tác quản 
lý và đánh giá cán bộ; đặc biệt, cần thực 
hiện tốt chính sách đối với cán bộ. 

Bốn là, bảo đảm tính khách quan, quán 
triệt tinh thần tự phê bình và phê bình 
trong công tác kiểm tra. Mục đích của 
công tác kiểm tra là nhằm đánh giá những 
kết quả, hạn chế, phân tích nguyên nhân, 
đưa ra kiến nghị để các đối tượng kiểm tra 
tìm biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu 
quả hoạt động, hạn chế rủi ro ở mức thấp 
nhất. Người cán bộ kiểm tra cần luôn tâm 
niệm những lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khi đưa ra nhận xét, đánh giá 
những hạn chế, khuyết điểm, phải giải 
thích thật cụ thể, rõ ràng, mạch lạc, trên cơ 
sở những quy định hiện có của pháp luật, 
của ngành, để làm cho đối tượng kiểm tra 
tự nhận rõ sự sai lầm đó, làm cho họ tự 
nguyện sửa đổi, chứ không phải bị cưỡng 
bức mà sửa đổi. Để có được điều đó, 
người cán bộ kiểm tra phải thật sự có uy 
tín, trách nhiệm và thái độ làm việc 
chuyên nghiệp, có năng lực và trình độ 
chuyên môn tốt, có kinh nghiệm công tác; 
luôn bảo đảm tính thận trọng trong nhận 
xét, đánh giá, để thấu tình, đạt lý, không 
đao to, búa lớn. Về đạo đức, tác phong và 
lối sống, người cán bộ kiểm tra phải có 
thái độ chuẩn mực, từ lời ăn, tiếng nói, 

không sách nhiễu và gây khó khăn, phiền 
hà, không sống bê tha, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. 

Năm là, chủ động xây dựng chương 
trình, kế hoạch thực hiện kiểm tra sao cho 
thật sát và đúng, nội dung kiểm tra phải 
có trọng tâm, trọng điểm. Việc xây dựng 
kế hoạch kiểm tra là một trong những 
nghiệp vụ cơ bản nhưng lại quyết định 
đến tính chất, hiệu lực và hiệu quả của 
công tác kiểm tra. Do đó, cần phải tổ chức 
khoa học, lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và 
tỉ mỉ công tác kiểm tra; chú trọng nội dung 
kiểm tra về việc khắc phục thiếu sót, 
khuyết điểm và chất lượng thực hiện 
nhiệm vụ, về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống; thực hiện kiểm tra có trọng tâm, 
trọng điểm, gắn với mở rộng công tác 
giám sát, thi hành nghiêm kỷ luật Đảng. 

Sáu là, bảo đảm sự tham gia rộng rãi 
của quần chúng nhân dân trong công tác 
kiểm tra. Công tác kiểm tra là nhiệm vụ 
quan trọng của người lãnh đạo, đồng thời 
cần có sự phối hợp tổ chức thực hiện chặt 
chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội. 
Đặc biệt trong quá trình kiểm tra, cần coi 
trọng việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở, xem xét trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, 
công chức, viên chức trong việc thực hiện 
dân chủ các hoạt động nội bộ của cơ quan, 
đơn vị; những việc phải công khai để cán 
bộ, công chức, viên chức biết; những việc 
cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý 
kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định; 
những việc cán bộ, công chức, viên chức 
giám sát, kiểm tra,… nhằm bảo đảm dân 
chủ, khách quan, minh bạch trong hoạt 
động của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực 
hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-
2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt thực 
hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức 
tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, 
chăm lo đời sống nhân dân. Tăng cường 
mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân 
dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, dựa 
vào “tai mắt” của nhân dân để thực hiện 
công tác kiểm tra./. 

PHẠM HUỆ sưu tầm
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Quý III/2022, Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam (Vinachem) triển khai 
thực hiện nhiệm vụ với nhiều 

thuận lợi dựa trên những kết quả khả quan 
đã đạt được trong quý II và 6 tháng đầu 
năm 2022. Tuy nhiên, Vinachem cũng tiếp 
tục chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những 
biến động của thị trường trong nước và 
thế giới: Tình trạng tắc nghẽn nguồn cung 
dài ngày vẫn tiếp tục xảy ra, lạm phát tại 
nhiều nước lên cao kỷ lục; Thị trường 
hàng hóa nguyên nhiên vật liệu, năng 
lượng biến động nhanh, mạnh, khó lường; 
cũng như thị trường phân bón vẫn bị chi 
phối, lệ thuộc bởi quyết định hạn chế xuất 
khẩu từ các nước lớn như Nga, Trung 
Quốc…. Đây vừa là cơ hội cũng vừa là 
thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tập đoàn. Do đó, Tập đoàn và 
các đơn vị thành viên đề ra mục tiêu, 
nhiệm vụ phấn đấu và giải pháp cơ bản 

trong 6 tháng cuối năm 2022 
như sau: Giá trị sản xuất 
công nghiệp tính theo giá 
thực tế phấn đấu đạt 25.507 
tỷ; doanh thu phấn đấu đạt 
29.668 tỷ đồng. Lợi nhuận 
cộng hợp toàn Tập đoàn 
phấn đấu đạt 1.115 tỷ đồng, 
trong đó: các đơn vị thuộc 
Đề án 1468 lãi cộng hợp 110 
tỷ đồng, các đơn vị còn lại 
phấn đấu đạt 1.005 tỷ đồng.  

Trên cơ sở các mục tiêu 
đề ra, ngay từ đầu quý 
III/2022, HĐTV Tập đoàn đã 
đề nghị các công ty thành 
viên, người đại diện phần 
vốn nhà nước tại các công ty 
cổ phần rà soát, xây dựng 
mục tiêu kế hoạch 6 tháng 

cuối năm ở mức tăng trưởng cao, với các 
giải pháp điều hành thận trọng, linh hoạt 
để hạn chế rủi ro và hoàn thành mục tiêu 
nhiệm vụ của cả năm 2022. Cụ thể là:  Tập 
trung điều hành để đẩy mạnh thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các đơn 
vị thành viên nhằm đạt được các mục tiêu 
đã đề ra; tăng cường sự phối hợp giữa các 
đơn vị cùng nhóm ngành sản xuất phân 
bón, cao su, hóa chất; Tích cực triển khai 
Kế hoạch kiểm tra năm 2022; Triển khai 
đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để 
thúc đẩy tiêu thụ hàng sản xuất trong nước 
giữa Tập đoàn với các tập đoàn, tổng công 
ty trong nước và giữa các doanh nghiệp 
thuộc Tập đoàn với nhau. Các đơn vị 
trong Tập đoàn phấn đấu đạt tỷ lệ mua bán 
nội bộ không thấp hơn 50% tổng lượng 
mua các vật tư cùng loại của đơn vị năm 
2022; Thực hiện đầy đủ, quyết liệt các chỉ 
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đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
Chính phủ, Ủy ban đối với các dự 
án/ doanh nghiệp; Chỉ đạo và 
tăng cường kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc các dự án/doanh nghiệp 
đẩy mạnh xây dựng và triển khai 
các giải pháp thiết thực, hiệu quả 
trong các mặt hoạt động/công tác 
nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2022; 
Đôn đốc quyết toán dự án hoàn 
thành đối với dự án: Đạm Ninh 
Bình, Đạm Hà Bắc và DAP số 2- 
Vinachem; Tiếp tục hoàn thiện 
Phương án xử lý đối với Công ty 
CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công 
ty CP DAP số 2- Vinachem và Công ty 
TNHH MTV Đạm Ninh Bình trên cơ sở ý 
kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo 
Chính phủ và các cơ quan khác. 

6 tháng cuối năm, các đơn vị thành 
viên trong Tập đoàn cần nắm bắt chặt chẽ 
diễn biến của thị trường để chủ động cơ 
cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho 
phù hợp, liên kết chặt chẽ với hệ thống 
phân phối trong và ngoài nước nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm, chuẩn bị 
phương án sản phẩm mới; đồng thời tập 
trung nguồn lực và giải pháp tăng sản 
lượng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị 
trường, xây dựng chiến lược sản phẩm với 
mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Từ đó bố trí các nguồn lực hợp lý, 
hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ 
động xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu 
quả các giải pháp về quản trị mua vật tư 
nguyên liệu, sản xuất, bán hàng, chi phí 
tài chính..., hạn chế ảnh hưởng khi có biến 
động lớn về giá cả vật tư đầu vào, lãi suất, 
tỷ giá; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí, tiết giảm chi phí, tăng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh.  
Đối với 03 đơn vị thuộc Đề án 1468 là 

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, 
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà 
Bắc, Công ty Cổ phần DAP số 2 - 
Vinachem cần tiếp tục triển khai đồng bộ 
các giải pháp nêu tại Quyết định số 
1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện Đề 
án Tái cơ cấu trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, tiếp tục đẩy nhanh quyết toán Hợp 
đồng EPC để quyết toán dự án.  
Đối với những công ty có kết quả sản 

xuất kinh doanh lỗ, Tập đoàn sẽ chỉ đạo và 
tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
các dự án/doanh nghiệp đẩy mạnh xây 
dựng và triển khai các giải pháp thiết thực, 
hiệu quả trong các mặt hoạt động/công tác 
nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2022. Tập đoàn sẽ thực 
hiện giám sát đặc biệt đối với các đơn vị 
theo quy định; đồng thời triển khai đồng 
bộ các giải pháp kết hợp với việc kiến 
nghị các cơ quan quản lý nhà nước, Chính 
phủ giải quyết, tháo gỡ khó khăn để doanh 
nghiệp sớm ra khỏi tình trạng giám sát đặc 
biệt. 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được 
Tập đoàn tập trung chú trọng. Tập đoàn sẽ 
đôn đốc việc thực hiện các dự án/hạng 
mục có giá trị đầu tư lớn gồm: Dự án Đầu 
tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải 
radial nâng công suất lên 1.000.000 
lốp/năm (Công ty CP Cao su Đà Nẵng); 
Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất chất 
khử trùng các nguồn nước công suất 9.000 
tấn/năm (Công ty CP Hóa chất Việt Trì); 
Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch 
(Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam); 
Dự án Đầu tư Nhà máy Ắc quy An Phước 
(Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam);.... 
đúng tiến độ, kế hoạch dự kiến trong năm 
2022. Tập đoàn cũng đẩy nhanh tiến độ 
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thực hiện các dự án đầu tư mua sắm thiết 
bị lẻ phục vụ sản xuất kinh doanh của các 
đơn vị, đồng thời đôn đốc và kiểm tra, 
giám sát tiến độ triển khai đối với các dự 
án di dời của các đơn vị có cơ sở sản xuất 
phải di dời nhằm đảm bảo đúng tiến độ di 
dời theo kế hoạch của các cấp có thẩm 
quyền; Đôn đốc Công ty TNHH MTV 
Apatit Việt Nam tích cực triển khai công 
tác nâng cao chất lượng quặng tuyển, giải 
phóng mặt bằng các khai trường, bãi thải, 
hồ thải... nhằm đáp ứng đủ yêu cầu về sản 
xuất quặng apatit cung cấp cho các đơn vị 
sản xuất phân bón trong Tập đoàn. 
Đối với công tác tái cơ cấu, Tập đoàn 

tiếp tục thực hiện các nội dung công việc 
theo quy định của pháp luật để cổ phần 
hóa, thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu Tập 
đoàn đã được phê duyệt: triển khai công 
tác cổ phần hóa, thoái vốn theo văn bản số 
536/UBQLV-CN của Ủy ban; Thực hiện 
chuyển nhượng vốn của Tập đoàn đầu tư 
tại 02 công ty đã triển khai thẩm định giá; 
Chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần 
Hóa chất Việt Trì theo phương thức chào 
bán cạnh tranh; Tiếp tục làm việc với Ủy 
ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp, Bộ Tài chính và các sở, ban ngành 
địa phương về phương án sắp xếp lại, xử 
lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-
CP, Nghị định 67 /2021/ NĐ-CP;… 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, công tác 
tài chính cũng được Tập đoàn ưu tiên chú 
trọng, trong đó: Tập đoàn tiếp tục làm 
việc với Ủy ban, cơ quan quản lý nhà 
nước về chấp thuận Báo cáo tài chính năm 
2021; xếp loại doanh nghiệp Công ty mẹ - 
Tập đoàn năm 2020 và 2021; Hoàn thành 
kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 
2022 của Tập đoàn (Báo cáo riêng và hợp 
nhất) và công bố thông tin Báo cáo tài 
chính 6 tháng đầu năm 2022 theo quy 
định. 

Song song với việc đẩy mạnh thực hiện 
các công tác trên, công tác hoạt động 
Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tiếp 
tục được triển khai có hiệu quả nhằm góp 
phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn 
Tập đoàn. 

Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, ngoài 
những nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn và 
các đơn vị thành viên, Vinachem cũng có 
các đề xuất đối với Ủy ban Quản lý vốn 
nhà nước báo cáo Chính phủ, Quốc hội, 
các bộ ngành tích cực hỗ trợ giải quyết 
các kiến nghị về: các chính sách nhằm tạo 
sự bình đẳng giữa phân bón sản xuất trong 
nước với phân bón nhập khẩu; kiến nghị 
về sửa đổi bổ sung chính sách, luật; kiến 
nghị về gia hạn cho áp dụng chính sách 

thuế tự vệ đối với mặt hàng phân 
bón DAP và MAP; kiến nghị về 
đầu tư bãi thải gyps số 2 của Công 
ty CP DAP số 2 - Vinachem và 
một số kiến nghị tháo gỡ khó khăn 
đối với các đơn vị thuộc Đề án 
1468.  

Với sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao 
của Chính phủ, Ủy ban Quản lý 
vốn nhà nước và các bộ ngành, 
cùng với tinh thần đoàn kết vượt 
khó, Vinachem tin tưởng sẽ hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 
trong 6 tháng cuối năm, hướng tới 
mục tiêu hoàn thành toàn diện 
nhiệm vụ cả năm 2022  n 

NH
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Với sứ mệnh “Nâng tầm nông sản 
Việt, tạo ra nền nông nghiệp sản 
xuất bền vững, hiệu quả”, trong 

suốt 46 năm qua Công ty CP Phân bón 
miền Nam đã cung cấp cho thị trường 
những loại phân bón chất lượng và ngày 
một cải tiến. Mới đây, Công ty tiếp tục 
cung cấp cho thị trường những loại 
phân bón hữu cơ sinh học đem lại hiệu 
quả cao cho cây trồng.  
Để sản phẩm được người tiêu dùng 

nắm rõ, Công ty đã dành 2 tháng trình 
diễn các sản phẩm mới ở huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang. Công ty đã tổ chức 
hội thảo đầu bờ tại các điểm trình diễn 
nhằm trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm 
sóc và sử dụng phân bón trên cây rau 
màu và cây sầu riêng. Thành phần của 
hội thảo là nhắm đến bà con nông dân tại 
địa phương. Tại đây, bà con được cùng 
nhau bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm canh 
tác và nhận được tư vấn, giải đáp thắc mắc 
từ những kỹ thuật viên có trình độ cao, có 
thâm niên trong trồng và canh tác rau màu 
cũng như sầu riêng. 

Tại các buổi hội thảo, Công ty đã giới 
thiệu đến bà con nông dân bộ sản phẩm 
chuyên dùng cho cây rau màu là phân bón 
hữu cơ sinh học SFJC Bio-Gold G.A.P và 
Phân bón miền Nam NPK 20-20-15+TE 
dạng 1 hạt. Bộ sản phẩm này đã chứng 
minh hiệu quả thông qua trình diễn tại 
vùng trồng rau màu lớn tại khu vực xã 
Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, 
cụ thể là trên cây hành. Bà con nông dân 
quanh khu vực tiến hành trình diễn với sự 
tham giacủa các cán bộ chi cục khuyến 
nông tại địa phương.  

Tiếp đó, Công ty CP Phân bón Miền 
Nam giới thiệu bộ sản phẩm chuyên dùng 
cho cây ăn trái, cụ thể là cây sầu riêng, 
bao gồm các sản phẩm: Phân bón hữu cơ 
sinh học SFJC Bio-Gold G.A.P, Phân bón 
Miền Nam NPK 20-10-10+TE, Phân bón 

Miền Nam NPK NAP Eco, Phân bón 
Miền Nam NPK 15-15-15+TE New, phù 
hợp với từng giai đoạn phát triển trong 1 
“cơi đọt” của cây sầu riêng. Trong đó, 
SJCF Bio-Gold G.A.P là sản phẩm chủ 
lực, hướng đến nền nông nghiệp xanh 
theo định hướng của Nhà nước. Sản phẩm 
được làm 100% từ xác bã thực vật, do đó 
không có mùi hôi và đặc biệt là loại bỏ 
hoàn toàn nguy cơ mầm bệnh tiềm ẩn có 
trong phân như một số loại phân hữu cơ 
nguồn gốc động vật. 
Đại diện Công ty cho biết, sản phẩm 

phân bón hữu cơ sinh học có ưu việt là 
chứa chủng nấm Trichoderma hoàn toàn 
mới, có khả năng tiêu diệt chủng nấm 
Fusarium gây vàng lá, thối rễ trên cây 
trồng và một chủng vi sinh vật có hại 
khác. Trong quá trình sử dụng, chủng nấm 
Trichoderma mới này sau khi tiêu diệt và 
hấp thụ các loại vi sinh vật có hại kể trên 
sẽ liên tục phân giải thành axit humic và 
axit fulvic, giúp kích thích bộ rễ phát triển 
cực mạnh và giúp tái tạo nhiều hơn lông 
tơ, tua hút cho bộ rễ, giúp bộ rễ phát triển 
toàn diện   n 

NH

TIN TRONG NGÀNH

PHÂN BÓN MIỀN NAM TIẾP TỤC CUNG CẤP 
PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC HIỆU QUẢ CAO
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TIN TRONG NGÀNH

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2022), đồng chí Lê Hoàng, 

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí 
Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn 
Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã đến 
thăm, tặng quà các thương, bệnh binh 
nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm 
Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang.  

Tại đây, thay mặt toàn thể CBCNVC 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các đồng 
chí bày tỏ tình cảm, thể hiện tấm lòng tri 
ân, sự biết ơn sâu sắc với những công lao 
to lớn của các đồng chí thương, bệnh binh 
đã hy sinh một phần xương máu của mình 
trong các cuộc kháng chiến giành độc lập 
dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.  
Đoàn công tác gửi lời chúc sức khỏe 

tới các thương binh, bệnh binh đang được 
chăm sóc, điều trị tại Trung tâm và mong 
rằng các đồng chí thương, bệnh binh sẽ 
tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững 
phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vượt lên 
thương tật, sống vui, sống khỏe, là tấm 
gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi 
theo. Đồng thời đoàn cũng gửi lời cảm ơn 
tới các cán bộ Trung tâm Điều dưỡng đã 

tận tình chăm lo sức khỏe và cuộc sống 
của các thương, bệnh binh nặng. 

Nhân dịp này, thay mặt toàn thể CBC-
NVC Tập đoàn, Lãnh đạo Tập đoàn, Công 
đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã 
tặng quà thăm hỏi các đồng chí thương, 
bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng và 
trao tặng số tiền 20 triệu đồng. 

Cùng ngày, đoàn đã đến Công ty CP 
Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trao 19 suất 
quà cho các đồng chí cán bộ, người lao 
động là gia đình thương binh, liệt sĩ, 
người có công với cách mạng. Tại đây, 
Lãnh đạo Tập đoàn mong rằng các đồng 
chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách 
mạng của gia đình, khắc phục mọi khó 
khăn, sáng tạo nhiều hơn nữa để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao và là tấm 
gương sáng cho con em noi theo. 
Được biết, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh Liệt sĩ, Quỹ An sinh Xã hội 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã thăm và 
tặng quà gần 100 đồng chí là thương binh, 
gia đình thương binh, liệt sĩ, người có 
công với cách mạng hiện đang công tác tại 
các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. 

VINACHEM THĂM, TẶNG QUÀ TRUNG TÂM 
ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH LẠNG GIANG
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HASOCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NLĐ 
NĂM 2022

TUỔI TRẺ VINACHEM 
THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh 
- Liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2022), 
tuổi trẻ Tập đoàn Hoá chất Việt 

Nam đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn 
đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. 

*Tại Hải Phòng: Trong không khí 
thiêng liêng, trang nghiêm và xúc động, 
Lãnh đạo Công ty và đoàn viên thanh niên 
Công ty CP DAP Hải Phòng đã dâng 
hương dâng hoa và thắp nến tri ân ngôi 
mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại 
Nghĩa trang liệt sĩ Phường Đông Hải 2. 

Nhân dịp này, Đoàn Công ty trao 06 
suất quà cho các gia đình chính sách, thân 
nhân liệt sĩ có phần mộ tại Nghĩa trang liệt 
sĩ phường Đông Hải 2. 

*Tại Hà Nội: Đoàn Viện Hoá học Công 
nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ thắp nến tri 
ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hà 
Nội. 

Chiều cùng ngày, Đoàn Viện tổ chức 
hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh 
quan môi trường sạch, đẹp trong khuôn 
viên của Viện. 

*Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đoàn 
Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền 
Nam, Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn, 
Công ty CP Phân bón Miền Nam, Công ty 
CP Pin ắc quy Miền Nam đã đồng loạt tổ 
chức ngày cao điểm Thanh niên tình 
nguyện Hè 2022; Tổ chức sinh hoạt chi 
đoàn chủ điểm tháng 7 với chủ đề :”Tuổi 
trẻ CASUMINA - Viết tiếp câu chuyện 
hoà bình”. 

Ngày 03/8/2022, Công ty CP Xà 
phòng Hà Nội (Hasoco) đã tổ chức 
Hội Nghị NLĐ năm 2022 nhằm 

đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 
năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2022.  

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, giá nguyên vật liệu tăng đột 
biến trong khi tiêu thụ sản phẩm vô cùng 
khó khăn do phải cạnh tranh khốc liệt, 
hàng tồn kho tăng cao, công nợ khó thu 
hồi nên tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Hasoco không được như kỳ 
vọng. Mặc dù lượng hàng tiêu thụ của 
Công ty đã tăng 48% so với thực hiện năm 

2020 nhưng vẫn chưa đạt so với kế hoạch 
2021 đã đề ra. 

Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã 
tìm mọi cách khắc phục, ổn định sản xuất 
kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho 
người lao động, các chế độ ăn giữa ca, phụ 
cấp độc hại luôn được duy trì. Công ty 
cũng thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, 
BHYT, BHTN... Chế độ bảo hộ lao 
độngđối với người lao động được thực 
hiện đầy đủ và đúng luật, hàng năm người 
lao động được trang bị đầy đủ BHLĐ và 
các phương tiện bảo vệ cá nhân, định kỳ 
hàng năm người lao động được đào tạo 
nhận thức về ATLĐ, vệ sinh lao 
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động.... Công ty đã tổ chức, hướng dẫn 
các bộ phận thực hiện tốt công tác GMP, 
ISO, RS. Công tác bảo dưỡng, duy tu, tân 
trang thiết bị được thực hiện tốt. Công ty 
đã thăm hỏi, động viên và tặng quà kịp 
thời cho người lao động ốm đau, gia đình 
gặp khó khăn, hoạn nạn, ma chay, hiếu hỉ; 
tặng quà cho nữ CBCNV nhân ngày 8/3, 
20/10; các cháu là con người lao động 
nhân ngày Tết Thiếu nhi 1/6, các cháu đạt 
danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ đại học... 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 
2022, Hasoco dự báo khó khăn vẫn tiếp 
diễn. Do đó, ngay từ đầu năm Ban lãnh 

đạo Hasoco đã tập trung vào một số giải 
pháp như: Thường xuyên bảo dưỡng máy 
móc, thiết bị, đảm bảo luôn sẵn sàng phục 
vụ sản xuất; Sản xuất an toàn, hiệu quả, 
tăng cường tiết kiệm; Bám sát tình hình 
sản xuất, kịp thời phát hiện những khó 
khăn, vướng mắc để có các giải pháp tháo 
gỡ khó khăn; Nâng cao chất lượng, mẫu 
mã và đẩy mạnh tiêu thụ nhữngsản phẩm 
chủ lực của Công ty đã được thị trường 
bước đầu tiếp nhận, gồm có nước giặt, 
nước rửa chén, nước xả vải, nước lau sàn, 
xà phòng thơm; Tích cực thu hồi công nợ, 
xử lý hàng tồn kho, hạn chế phát sinh 
công nợ mới nhằm tăng cường vốn lưu 
động; Giám sát chặt chẽ hoạt động của các 
nhà tổng thầu, đôn đốc sản lượng tiêu thụ 
của các tổng thầu để đẩy mạnh đưa sản 
phẩm ra thị trường. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tình 
hình hoạt động Công đoàn năm 2021, 
phương hướng hoạt động năm 2022; Dự 
thảo mới Thỏa ước LĐTT; Nội quy lao 
động, Quy chế dân chủ ở cơ sở nơi làm 
việc; Kết quả biểu quyết bầu Ban thanh tra 
nhân dân và các nội dung khác liên quan 
trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người 
lao động. 

Nhằm giúp nông dân phát triển các 
loại cây ăn quả, trong đó có cây 
bưởi đặc sản Phúc Trạch- Hà Tĩnh, 

và sản xuất vụ Đông năm 2022 đạt hiệu 
quả cao, sáng ngày 3/8/2022 Công ty CP 
Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 
phối hợp với Hội Nông dân huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn kỹ 
thuật hướng dẫn sử dụng phân bón NPK-
S Lâm Thao khép kín cho nông dân xã 
Hòa Hải. Tham gia lớp tập huấn có 60 học 
viên, là nông dân trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn xã Hòa Hải. 

Tại lớp tập huấn, Công ty đã giới thiệu 
những ưu điểm, tác dụng của sản phẩm 
phân bón Lâm Thao đối với các loại cây 

trồng trên nhiều chất đất khác nhau; 
hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, 
liều lượng bón, thời kỳ bón phân cho các 
loại cây trồng. Cũng tại lớp tập huấn, bà 
con nông dân được hướng dẫn chi tiết về 
quy trình sử dụng phân bón NPK-S Lâm 
Thao khép kín từ khi gieo trồng tới khi thu 
hoạch mà không cần bón thêm các loại 
phân bón nào khác (ngoài phân chuồng, 
phân hữu cơ), qua đó giúp bà con nâng 
cao hiệu quả kinh tế, khắc phục tình trạng 
bón phân đơn riêng rẽ, không hiệu quả… 

Với nội dung tập huấn thiết thực, nhiều 
nông dân hào hứng đặt câu hỏi, chia 
sẻ kinh nghiệm để cùng tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử 

LAFCHEMCO TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ THUẬT 
SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO NÔNG DÂN
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dụng phân bón cho cây trồng. Mọi ý kiến 
thắc mắc của bà con về cách phân biệt 
phân bón chính hãng với phân bón giả, 
phân bón kém chất lượng và phương pháp 
sử dụng phân bón Lâm Thao đều được cán 
bộ thị trường Công ty giải đáp thỏa đáng, 
giúp bà con yên tâm hơn khi sử dụng phân 
bón trong sản xuất nông nghiệp. 

Cũng trong thời gian này, từ ngày 01 
đến 08/8/2022 Công ty CP Supe Phốt phát 
và Hóa chất Lâm Thao tổ chức nhiều lớp 
tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sử dụng 
phân bón NPK-S Lâm Thao khép kín 
cho nông dân trên địa bàn toàn huyện 
Hương Khê. 

Ngày 03/8/2022, Công ty CP Cao su 
Đà Nẵng đã tham gia Triển lãm 
&hội thảo quốc tế lần thứ 8 chuyên 

ngành Công nghiệp Cao su và Sản xuất 
săm lốp xe tại Việt Nam, diễn ra tại Trung 
tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn 
(SECC), TP. Hồ Chí Minh. 

Triển lãm là điểm hẹn giao thương 
quốc tế hội tụ các chuyên ngành công 
nghiệp quan trọng, là cơ hội tuyệt vời giúp 
doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung 
ứng, nhà phân phối, người mua và các 
chuyên gia kỹ thuật đẩy mạnh hợp tác sản 
xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước sau những tác động 
tiêu cực của đại dịch vừa qua. Với tiêu chí 
“Level up your business through the best 
gateway to industrial sector in Vietnam”, 
Rubber & Tyre Vietnam 2022 ở quy mô 
lớn và đa dạng, Chương trình triển lãm 
giúp các doanh nghiệp mở rộng cơ hội 
kinh doanh với các đối tác tiềm năng 
trong ngành. 

Việc tham gia triển lãm là sự khẳng 
định vai trò quan trọng của DRC trong 
việc tạo ra cầu nối giao thương thiết thực 
giữa các doanh nghiệp ngành Cao su và 
lốp xe trong nước và quốc tế.  

Ngày 23/7/2022, tại Nhà hát Bến 
Thành, (TP. Hồ Chí Minh), Viện 
Nghiên cứu kinh tế châu Á đã tổ 

chức chương trình “Thương hiệu xuất sắc 
châu Á - Asia Excellent Brand 2022”. 
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix vinh dự 
góp mặt với thương hiệu LIX trong Top 
10 tại bảng xếp hạng uy tín này. Đây là 
giải thưởng uy tín tôn vinh doanh nghiệp 
có sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu bền 
vững hàng đầu Việt Nam và châu Á. 

Sau hơn 50 năm không ngừng đổi mới 
và phát triển, Công ty Cổ phần Bột giặt 
Lix (LIXCO) đã trở thành biểu tượng 
niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm 

chất giặt tẩy và tẩy rửa phục vụ người tiêu 
dùng Việt Nam. Thương hiệu Lix được 
biết đến với các sản phẩm nổi bật như: bột 
giặt, nước giặt, nước rửa chén, nước lau 
sàn, nước Javel tẩy trắng quần áo, nước 
tẩy toilet, nước lau kính,… Thương hiệu 
Lix vẫn đang không ngừng cải tiến về chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng 
nhu cầu không ngừng thay đổi của thị 
trường. 

Việc vinh dự được công nhận Top 10 
thương hiệu xuất sắc châu Á năm 2022 đã 
khẳng định một lần nữa uy tín, chất lượng 
và sự phủ sóng ở khắp các thị trường 
trong và ngoài nước của thương hiệu Lix.

DRC THAM GIA TRIỂN LÃM & 
HỘI THẢO QUỐC TẾ

LIX - TOP 10 THƯƠNG HIỆU XUẤT SẮC CHÂU Á 
NĂM 2022
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6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình 
hình dịch bệnh, hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các đơn vị trong Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam có nhiều biến 
động, đời sống, việc làm của người lao 
động (NLĐ) bị nhiều ảnh hưởng; song với 
sự cố gắng của tập thể Ban thường vụ, 
Ban chấp hành và Công đoàn các cấp nên 
phong trào Công đoàn đã cơ bản hoàn 
thành chương trình công tác đề ra. Để có 
được kết quả trên là nhờ một số yếu tố 
sau: Hoạt động của Công đoàn Công 
nghiệp Hóa chất Việt Nam và Công đoàn 
cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, giúp 
đỡ và chỉ đạo kịp thời của Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Công đoàn Công 
Thương Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng ủy, sự phối hợp của Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam cũng như các cấp lãnh 
đạo của các đơn vị trong toàn Tập đoàn; 
Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt 
Nam đã sâu sát, luôn hướng về cơ sở, luôn 
coi NLĐ là trọng tâm cho mọi hoạt động, 
quan tâm đến các chế độ chính sách cụ thể 
đối với NLĐ như thực hiện tốt các điều 
khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, 
các chế độ bảo hiểm xã hội, điều kiện làm 
việc, bữa cơm ca..., bên cạnh đó đã có 

nhiều hình thức hoạt động và tổ chức 
phong trào thực tế; luôn đổi mới nội dung, 
phương pháp hoạt động, xây dựng mục 
tiêu cụ thể, thiết thực, giúp cơ sở hoạt 
động hiệu quả; các phong trào thi đua 
được duy trì thường xuyên, đặc biệt là 
phong trào thi đua lao động giỏi, lao động 
sáng tạo, công tác khen thưởng luôn chú 
trọng, ưu tiên cho NLĐ trực tiếp nhằm 
động viên kịp thời tinh thần cho NLĐ, các 
chương trình công tác được triển khai 
thực hiện đầy đủ, nội bộ đoàn kết, nhất trí, 
cán bộ Công đoàn từ Tập đoàn đến cơ sở 
đều nhiệt tình gương mẫu; công tác tuyên 
truyền, giáo dục đáp ứng yêu cầu và tâm 
tư nguyện vọng NLĐ; có tính thực tiễn, 
góp phần nâng cao nhận thức về pháp 
luật, chế độ, chia sẻ khó khăn, tích cực 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của 
doanh nghiệp; luôn quan tâm đến công tác 
đào tạo, quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán 
bộ trẻ, có năng lực, có nhiệt tình, tích cực 
tham gia các phong trào do Công đoàn 
phát động.  
Để kết quả sản xuất kinh doanh quý III 

và 6 tháng cuối năm 2022 đạt nhiều kết 
quả khả quan, đời sống, việc làm của 
NLĐ được chăm lo tốt hơn thì đòi hỏi 

Công đoàn các cấp ngoài những 
công việc thường xuyên cần tập 
trung vào một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau: 

1. Tiếp tục động viên 
CBCNVCLĐ hưởng ứng các 
phong trào thi đua chào mừng các 
ngày lễ lớn trong năm 2022 như: 47 
năm Ngày Giải phóng Miền Nam, 
thống nhất đất nước, 77 năm Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, 93 năm ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 53 
năm Ngày truyền thống Ngành Hóa 

TIN CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
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chất. Phát động phong trào sáng 
kiến, tiết kiệm, chống lãng phí, hạ 
giá thành, góp phần hoàn thành 
vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh; đẩy mạnh tiêu thụ sản 
phẩm, góp phần nâng cao năng 
suất lao động, hiệu quả kinh doanh, 
phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế 
hoạch chủ yếu 6 tháng cuối năm 
2022 của Tập đoàn phấn đấu không 
thấp hơn cùng kỳ năm 2021. 

2. Động viên CBCNVCLĐ 
hưởng ứng các phong trào thi đua, 
cùng Lãnh đạo tháo gỡ khó khăn 
trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản 
phẩm... như phong trào sáng kiến, tiết 
kiệm, chống lãng phí, năng suất, chất 
lượng... góp phần hoàn thành mục tiêu kế 
hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2022 
của Tập đoàn. 

3. Các Công đoàn cơ sở tập trung quan 
tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của NLĐ; quan tâm và 
giám sát việc tổ chức bữa cơm ca cho 
NLĐ đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh 
thực phẩm; phối hợp cùng chuyên môn 
đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, 
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong 
và ngoài Tập đoàn. 

4. Khảo sát các đối tượng có khó khăn 
về nhà ở để đề nghị Quỹ An sinh xã hội 
Tập đoàn hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Hóa 
chất”; rà soát các cháu con cán bộ công 
nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, học 
giỏi để đề nghị Quỹ An sinh xã hội Tập 
đoàn tặng các suất học bổng, khen thương 
các cháu đạt giải quốc gia, quốc tế, đỗ đại 
học...  

5. Tiếp tục khảo sát, nắm bắt các đơn vị 
gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh 
để có kiến nghị với Tập đoàn tìm cách 
tháo gỡ nhằm ổn định sản xuất, ổn định 
đời sống việc làm cho người lao động; tổ 
chức cho cán bộ, công nhân lao động có 
thành tích, mắc bệnh nghề đi điều dưỡng. 

6. Đôn đốc các đơn vị triển khai công 
tác sáng kiến sáng tạo, tập hợp, xét và 
trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
tặng Bằng lao động sáng tạo cho các cá 
nhân. 

7. Triển khai các hoạt động tiến tới kỷ 

niệm 50 năm thành lập Công đoàn Công 
nghiệp Hóa chất Việt Nam và Đại hội lần 
thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

8. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện Điều lệ Công đoàn và công tác tài 
chính Công đoàn một số đơn vị trực 
thuộc. 

9. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 
ngày 27/7, tri ân các gia đình thương binh, 
thân nhân liệt sỹ. 

10. Các Công đoàn cơ sở tiến hành tổ 
chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán 
bộ Công đoàn năm 2022; tổ chức tập huấn 
về công tác Đại hội Công đoàn các cấp. 

11. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với 
Tập đoàn và Hội đồng bảo hộ lao động 
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo hộ 
lao động; hướng dẫn cơ sở duy trì công tác 
tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, 
phóng chống cháy nổ, cải thiện, bảo vệ 
môi trường và NLĐ, không để xảy ra sự 
cố thiết bị, cháy nổ, tai nạn lao động; tổ 
chức tập huấn cho đội ngũ an toàn vệ sinh 
viên các đơn vị. 

12. Lập kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ 
kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác 
an sinh xã hội, công tác tài chính Công 
đoàn năm 2021, Hội nghị Ban thường vụ 
lần thứ XVI, khóa X. 

Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng 
cuối năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục gặp 
nhiều khó khăn, thách thức, song toàn thể 
cán bộ công nhân viên chức, lao động 
trong Tập đoàn sẽ nỗ lực và cố gắng hoàn 
thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần duy trì 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
toàn Tập đoàn luôn ổn định   n
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Vừa qua tại Nha Trang, Công đoàn 
Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 
(CNHCVN) đã tổ chức Hội nghị 

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và tổng kết 
công tác tài chính, công tác an sinh xã hội 
năm 2021. Tới dự Hội nghị có đồng chí 
Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công 
đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí 
Lê Hoàng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng 
ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam cùng các đồng chí là chủ tịch 
Công đoàn cơ sở, các đồng chí làm công 
tác tài chính Công đoàn. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe đồng chí Đào Thị Phương Loan - 
phụ trách kế toán tài chính Công đoàn 
CNHCVN báo cáo tổng kết công tác tài 
chính Công đoàn và công tác an sinh xã 
hội năm 2021. Năm 2021, Công đoàn 
CNHCVN đã nghiêm túc triển khai thực 

hiện các hướng dẫn, quyết định của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam và các văn 
bản của Công đoàn Công Thương, đồng 
thời gửi tới 100% Công đoàn cơ sở trực 
thuộc để làm căn cứ triển khai thực hiện.  

Nhìn chung, trong năm các Công đoàn 
cơ sở đã phối hợp tốt với chuyên môn, 
trích đúng, trích đủ nguồn kinh phí Công 
đoàn; tuyên truyền vận động đoàn viên về 
trách nhiệm đóng đoàn phí Công đoàn. 
Một số Công đoàn cơ sở đã chủ động phối 
hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn 
tạo nguồn thu khác cho nguồn ngân sách 
Công đoàn; đưa việc thu kinh phí, đoàn 
phí vào nội dung của Thỏa ước lao động 
tập thể và được thông qua tại Hội nghị 
NLĐ hàng năm. Trong năm, các đơn vị đã 
thực hiện tương đối tốt nghĩa vụ của mình 
đối với cấp trên trong việc trích nộp kinh 
phí, đoàn phí về Công đoàn CNHCVN. 

TIN CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ AN SINH XÃ HỘI NĂM 2021
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Công đoàn CNHCVN đã hoàn thành 
việc trích nộp kinh phí năm 2021 lên 
Công đoàn cấp trên đảm bảo kế 
hoạch và đúng thời gian quy định, 
mặc dù trong điều kiện và thực tế thu 
kinh phí và đoàn phí của Công đoàn 
cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. 

Về công tác chi tại Cơ quan Công 
đoàn CNHCVN được thực hiện theo 
đúng quy định tài chính, đảm bảo tiết 
kiệm, hiệu quả, thể hiện rõ mục tiêu 
phục vụ cho hoạt động phong trào và 
chăm lo đến NLĐ. Năm 2021 là năm thực 
sự khó khăn đối với công tác tài chính 
Công đoàn khi tình hình dịch bệnh diễn 
biến phức tạp trên toàn quốc, các đơn vị 
phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau 
khi có các quyết định của Tổng Liên đoàn 
lao động Việt Nam về việc hỗ trợ công 
nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 và văn bản chỉ đạo của Công 
đoàn Công Thương, Công đoàn 
CNHCVN đã hướng dẫn các đơn vị lập 
danh sách, hoàn thành hồ sơ một cách 
thuận lợi nhất, thẩm định hồ sơ, làm thủ 
tục chi và nhanh chóng chuyển kinh phí 
hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở để gửi tới 
NLĐ. Công đoàn cơ sở đã chủ động phối 
hợp cùng chuyên môn đồng cấp, linh hoạt 
cân đối nguồn tiền của cơ sở để chi hỗ trợ, 
động viên NLĐ bị ảnh hưởng của dịch 
bệnh và gia đình NLĐ có người thân bị 
mất do dịch bệnh Covid-19. 
Đa số các Công đoàn cơ sở đã xây 

dựng quy chế về chi tiêu tài chính Công 
đoàn; thực hiện nguyên tắc quản lý tài 
chính theo đúng quy định, chế độ chi tiêu 
của Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam. Mức chi của các đơn vị được 
cân đối phù hợp, tiết kiệm so với nguồn 
thu; chi đúng đối tượng, đúng mục đích, 
đảm bảo tiết kiệm; giảm các khoản chi về 
hành chính, chi phí khác để tập trung đẩy 
mạnh phong trào thi đua lao động sản 
xuất, các hoạt động chăm lo cho người lao 
động, cho công tác tuyên truyền giáo dục, 
đào tạo, công tác phát triển đoàn viên góp 

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của đơn vị và xây dựng tổ chức Công 
đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê 
Hoàng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, 
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn nêu rõ, 6 
tháng đầu năm kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn rất tốt, trong đó 
vai trò tổ chức Công đoàn đóng góp rất 
lớn. Công đoàn đã thực hiện rất tốt trước 
tình hình dịch bệnh, phối hợp cùng chính 
quyền thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, 
tổ chức tốt các hoạt động về Hội nghị 
NLĐ, Hội nghị CBCC... Thực hiện tốt 
công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho NLĐ cụ thể, tỉ mỉ, thiết thực giúp 
người lao động yên tâm công tác. Đặc 
biệt, đã tổ chức thành công 2 kỳ Hội thao 
khu vực phía Bắc và phía Nam, tạo được 
ấn tượng rất tốt trong lòng NLĐ toàn Tập 
đoàn. Trong thời gian tới đồng chí mong 
rằng các cấp Công đoàn tiếp tục làm tốt 
hơn nữa các phong trào thi đua nhằm hoàn 
thành tốt kế hoạch sản xuất đã đề ra, các 
phong trào thi đua thực sự thiết thực, hiệu 
quả. Để chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn 
các cấp, đồng chí yêu cầu các Công đoàn 
cơ sở cần chuẩn bị tốt, nhất là công tác 
nhân sự để công tác Công đoàn ngày càng 
vững mạnh. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, 
đồng chí cảm ơn các cấp Công đoàn, 
chính quyền đã hoàn thành rất tốt nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 
tại đơn vị mình, góp phần vào thành công 
chung của Tập đoàn. 

(Xem tiếp trang 29) 
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Metan là khí có hại cho môi trường 
và gây hiệu ứng nhà kính mạnh 
nếu bị thoát vào khí quyển. 

Những nguồn phát sinh metan quan trọng 
nhất hiện nay là các quá trình sản xuất và 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch, quá trình lên 
men hoặc cháy sinh khối (ví dụ cháy rừng), 
phế thải nông nghiệp, các bãi chôn lấp rác, 
các tầng băng vĩnh cửu đang tan chảy. 

Những lượng metan dư thừa trong sản 
xuất thường bị đốt bỏ để giảm tác động 
trực tiếp đối với môi trường xung quanh. 
Nhưng các quá trình đốt này thải ra khí 
CO 2 , cũng là một khí gây hiệu ứng nhà 
kính. 

Từ nhiều năm nay các ngành công 
nghiệp trên thế giới đã tìm kiếm phương 
pháp có hiệu quả kinh tế để chuyển hóa 
metan thành metanol - một loại nguyên 
liệu đa năng, có thể được sử dụng để sản 
xuất nhiều sản phẩm tiêu dùng và công 
nghiệp. Metanol là chất lỏng có thể được 

vận chuyển dễ dàng và hiện nay đang được 
sử dụng để sản xuất hàng nghìn sản phẩm 
như dung môi, chất chống đông, chất dẻo 
acrylic, sợi tổng hợp, chất kết dính, chất 
tạo màu, ván ép cũng như hoạt chất để sản 
xuất dược phẩm và các sản phẩm nông 
hóa. Chuyển hóa metan thành metanol 
không chỉ góp phần giảm phát thải khí gây 
hiệu ứng nhà kính mà còn tạo ra lợi ích 
kinh tế. Trong bối cảnh dự trữ dầu mỏ đang 
dần cạn kiệt, việc chuyển hóa metan thành 
các nhiên liệu giá trị cao như metanol sẽ 
càng trở nên hấp dẫn hơn. 

Nhưng một trong những thách thức lớn 
nhất của việc chuyển hóa metan thành 
metanol là liên kết C-H trong metan rất 
khó bị suy yếu hoặc phá vỡ để tạo thành 
liên kết C-OH. Các quá trình chuyển hóa 
thường gồm 2 bước là reforming hơi nước 
và oxy hóa khí tổng hợp, đây là những 
bước tiêu tốn nhiều năng lượng, chi phí cao 
và kém hiệu quả vì đòi hỏi phải làm việc ở 

điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. 
Nay một nhóm nghiên cứu quốc 

tế dưới sự phụ trách của các nhà 
khoa học tại Đại học Manchester 
(Anh) đã phát triển quy trình 
chuyển hóa metan hoặc khí đốt 
thành metanol lỏng ở nhiệt độ và 
áp suất môi trường xung quanh nhờ 
tác động của một loại vật liệu 
quang xúc tác.  

Phương pháp nói trên sử dụng 
ánh sáng nhìn thấy để tạo động lực 
cho quá trình chuyển hóa, quá trình 
này được thực hiện bằng cách cho 
dòng nước bão hòa metan/oxy chảy 
liên tục qua lớp hạt dạng vật liệu 
khung xúc tác hữu cơ - kim loại 
(MOF). MOF là một vật liệu xốp, 

CÔNG NGHỆ MỚI - SẢN PHẨM MỚI

CCHHUUYYỂỂNN  HHÓÓAA  MMEETTAANN  TTHHÀÀNNHH  MMEETTAANNOOLL  
BBẰẰNNGG  QQUUÁÁ  TTRRÌÌNNHH  QQUUAANNGG  OOXXYY  HHÓÓAA
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chứa nhiều thành phần khác nhau tại các vị 
trí cố định bên trong cấu trúc xốp, những 
thành phần này tác dụng tương hỗ với nhau 
để hấp thụ ánh sáng và tạo ra các điện tử, 
những điện tử này sẽ được cung cấp cho 
oxy và metan trong các lỗ xốp để tạo thành 
metanol.  

Theo các nhà khoa học, quá trình quang 
xúc tác nói trên tương tự như quá trình 
quang hợp trong cây xanh để chuyển hóa 
năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa 
học, chuyển hóa CO 2 thành đường, oxy và 
hơi nước.  

Các thí nghiệm cho thấy, chất xúc tác 
rắn có thể được tách ra, rửa và sấy khô để 
tái sử dụng sau khoảng 200 giờ phản ứng 
mà không bị giảm hiệu suất.  

Do không cần nhiệt độ và áp suất cao 
mà thay vào đó sử dụng năng lượng ánh 
sáng để thực hiện quá trình quang oxy hóa 
nên phương pháp chuyển hóa metan thành 
metanol như trên sẽ giúp giảm đáng kể chi 
phí thiết bị cũng như chi phí vận hành   n 

LH 
Theo Chemie.de, 7/2022

Tại Hội nghị, đồng chí Quách Văn 
Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công 
Thương Việt Nam ghi nhận và biểu dương 
những thành tích Công đoàn CNHCVN 
đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. 
Đồng chí nhấn mạnh “Năm 2022 là năm 
hết sức quan trọng, năm đánh giá việc 
thực hiện các nhiệm vụ mà nhiệm kỳ 
trước đã đề ra”. Đồng chí yêu cầu Công 
đoàn CNHCVN tiếp tục duy trì, đẩy mạnh 
các phong trào sáng kiến, sáng tạo, đồng 
hành cùng doanh nghiệp để hoàn thành 
nhiệm vụ của Tập đoàn giao cho; tiếp tục 
thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến; 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nhiệm kỳ 
đã đặt ra.  

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị 
Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn 
CNHCVN đề nghị các cấp Công đoàn 6 
tháng cuối năm cần thực hiện một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tổ chức 
các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa 
để chăm lo cho các đối tượng chính sách, 
NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề, 
tai nạn lao động, quan tâm chính sách của 
NLĐ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của NLĐ để kịp thời đề 
xuất cùng với chuyên môn có 
những giải quyết nguyện vọng 
chính đáng của NLĐ; giữ gìn 
đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt 
quy chế dân chủ cơ sở để phát 
huy cao nhất tinh thần dân chủ, 
trí tuệ tập thể, xây dựng mối 
quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định; đẩy mạnh các phong trào thi đua 
nhằm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối 
năm và phấn đấu không thấp hơn so với 
cùng kỳ, đồng thời cần đẩy mạnh Chương 
trình 1 triệu sáng kiến, đôn đốc NLĐ phấn 
đấu hoàn thành chỉ tiêu sáng kiến và triển 
khai viết bài “Gương sáng VINACHEM” 
mà Công đoàn và Tập đoàn phát động; 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, 
nhân sự và đặc biệt là công tác nhân sự, 
lựa chọn cán bộ Công đoàn nhiệt tình, tâm 
huyết để tổ chức Đại hội Công đoàn; trong 
công tác tài chính, đề nghị các đơn vị thực 
hiện tốt việc chuyển kinh phí Công đoàn 
qua tài khoản đã mở theo quy định. 

Tại Hội nghị, Công đoàn Công Thương 
Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hóa 
chất Việt Nam đã tặng bằng khen và tiền 
thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác tài chính 
Công đoàn năm 2021. Ngoài ra, Công 
đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 
cũng trích thưởng cho các đơn vị đã thực 
hiện tốt trích nộp kinh phí, đoàn phí Công 
đoàn năm 2021    n

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP... 
(Tiếp theo trang 27)
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Lần đầu tiên trên thế giới, vi chất dẻo 
đã được phát hiện ở phổi những 
người còn sống, đây là mẫu mô phổi 

lấy từ 11 người đã được phẫu thuật tại một 
bệnh viện ở Hull (Anh). 

Phát hiện mới làm tăng thêm những lo 
ngại về tình trạng nhiễm độc vi chất dẻo 
trong môi trường, nhưng đối với các nhà 
nghiên cứu trong lĩnh vực này thì đây 
không phải là điều bất ngờ. Năm 2021, các 
bác sĩ bệnh lý học tại Braxin đã phát hiện 
các hạt và sợi polyme trong mô phổi của 
13 trong số 20 người trưởng thành đã được 
lấy sinh thiết ở thành phố Sao Paulo. 
Tháng 2 năm nay, các nhà nghiên cứu Hà 
Lan cũng đã thông báo về các chất ô nhiễm 
dạng chất dẻo trong máu của những người 
tình nguyện khỏe mạnh. 

Vi chất dẻo được hình thành từ quá trình 
phá vỡ và phân rã chất dẻo trong đồ đạc nội 
thất, bao bì, quần áo, các mặt hàng dùng 
một lần, hàng điện tử,... Chúng được định 
nghĩa là các hạt dưới 5 mm, có thể bị hít 
vào phổi và gây ra các nguy hại tiềm năng. 
Những chất dẻo được phát hiện nhiều nhất 

trong cuộc nghiên cứu ở Braxin là PE và 
PP.  
Ở 11 trong số 13 bệnh nhân trong cuộc 

khảo sát tại Anh, tổng cộng có 39 vi hạt 
chất dẻo được phát hiện nhờ kính hiển vi 
hồng ngoại. 12 loại chất dẻo đã được ghi 
nhận, trong đó PP, PET và nhựa dẻo chiếm 
tỷ lệ cao nhất. 

Bác sĩ chuyên khoa hô hấp Laura 
Sadofsky tại Trường y học Hull York, Đại 
học Hull, cho biết, tuy cũng dự kiến sẽ tìm 
thấy các vi hạt chất dẻo trong mô phổi, 
nhưng họ đã bất ngờ khi phát hiện các hạt 
kích thước lớn ở đường hô hấp dưới. 

Năm 2021, các nhà nghiên cứu Đại học 
Hull đã phát hiện trung bình mỗi ngày 
1400 vi hạt chất dẻo, phần lớn là PET, 
trong không khí trong nhà của 20 hộ gia 
đình được khảo sát.  Tại một cuộc khảo sát 
lớn hơn ở ngoài trời, các nhà nghiên cứu đã 
phát hiện trung bình mỗi ngày hơn 3000 vi 
hạt chất dẻo (đặc biệt là PE và ni lông) trên 
mỗi m2 đất mà họ lấy mẫu. Nhóm nghiên 
cứu kết luận rằng, ở ngoài trời con người 

thường xuyên bị phơi nhiễm nồng 
độ vi hạt chất dẻo cao hơn đáng kể 
so với trong nhà.  

Nhưng một câu hỏi quan trọng 
vẫn chưa được giải đáp, đó là dạng 
và lượng các vi hạt chất dẻo tìm 
thấy trong mô phổi của con người 
có thể gây nguy hại hay không. Các 
nhà nghiên cứu cho biết, tỷ lệ một 
số hạt với cỡ hạt nhất định thường 
có ý nghĩa quan trọng, cụ thể là 
PM2,5 và PM10 (các hạt có đường 
kính 2,5 và 10 μm tương ứng). Phơi 
nhiễm các chất ô nhiễm như vậy 
được cho là có liên quan đến nguy 
cơ tử vong sớm    n 

HV 
Theo ChemistryWorld, 4/2022

PHÁT HIỆN VI CHẤT DẺO TRONG PHỔI LÀM TĂNG THÊM 
NHỮNG LO NGẠI VỀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE
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Hydro chiết xuất từ nước biển có thể 
là nguồn nhiên liệu dồi dào và bền 
vững để thay thế nhiên liệu hóa 

thạch, nhưng cho đến nay việc khai thác và 
sử dụng nguồn nhiên liệu này vẫn đang gặp 
phải nhiều thách thức kỹ thuật. 

Vừa qua, các nhà khoa học tại Đại học 
Central Florida (UCF) đã thiết kế lần đầu 
tiên trên thế giới vật liệu nano cacbon có 
khả năng hỗ trợ quá trình điện phân nước 
biển thành oxy và hydro với hiệu quả cao.  

Vật liệu này có hiệu suất và độ bền cao, 
cần thiết cho quá trình điện phân ở quy mô 
công nghiệp để sản xuất năng lượng sạch 
từ nước biển. 

Các nhà khoa học cho rằng, sáng chế 
này sẽ mở ra cánh cửa mới cho quá trình 
sản xuất hydro xanh từ nước biển một cách 
hiệu quả.  

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, hydro là một 
dạng năng lượng tái tạo mà nếu có thể 
được sản xuất dễ dàng với chi phí thấp thì 
có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc 
chiến chống biến đổi khí hậu. Hydro có thể 
được chuyển hóa thành điện năng bằng 
cách sử dụng công nghệ pin nhiên liệu sản 
xuất nước, tạo ra chu kỳ năng lượng tổng 
thể bền vững. 

Vật liệu do các nhà khoa học UCF phát 
triển là một loại màng mỏng với cấu trúc 
nano trên bề mặt làm từ niken selenua, 
được kích tạp bằng sắt và phốtpho. Sự kết 
hợp này tạo ra hiệu quả và độ bền cao cần 
thiết cho quá trình điện phân nước biển ở 
quy mô công nghiệp, quá trình mà từ trước 
đến nay rất khó thực hiện do các vấn đề 
như phản ứng cạnh tranh trong hệ thống 
khiến cho hiệu quả giảm mạnh. 

Vật liệu mới cân bằng các phản ứng 

cạnh tranh theo cách có hiệu quả cao và chi 
phí thấp. Khi áp dụng kiểu thiết kế mới, 
các nhà nghiên cứu đã đạt được hiệu suất 
cao và độ bền dài hạn trong hơn 200 giờ. 

Các nhà khoa học UCF cho biết, hiệu 
quả điện phân nước biển nhờ sử dụng 
màng kích tạp kép như trên cao hơn hẳn 
khi sử dụng các chất xúc tác điện phân mới 
nhất, đồng thời đáp ứng yêu cầu ứng dụng 
ở quy mô công nghiệp. 

Trong khi tiếp tục cải thiện hiệu quả 
điện của vật liệu mà họ phát triển, các nhà 
khoa học đang tìm kiếm các cơ hội và 
nguồn vốn tài trợ để thương mại hóa sáng 
chế của mình   n 

HV 
Theo Scitechdaily, 9/2021

VẬT LIỆU NANO HỖ TRỢ SẢN XUẤT 
HYDRO XANH TỪ NƯỚC BIỂN



Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tổng 
hợp Darmstadt (Đức) đã đạt được 
một thành công quan trọng trong 

sản xuất nhiên liệu sinh học thân thiện môi 
trường để sử dụng cho lĩnh vực giao thông 
vận tải. Với công nghệ khí hóa mới, lần 
đầu tiên họ đã chuyển đổi các phế thải sinh 
học như rơm rạ thành khí tổng hợp có thể 
sử dụng. Quy trình này có thể góp phần 
giúp ngành giao thông vận tải phát triển 
theo hướng trung lập về khí thải CO 2. 
Để biểu thị toàn bộ quá trình từ sinh 

khối thô đến nhiên liệu lỏng, các nhà khoa 
học đã sử dụng thiết bị pilot kiểu môđun 
với công suất 1 MW.  

Trong quá trình khí hóa, nguyên liệu 
đầu vào được gia nhiệt trong lò đốt khí hóa 
và chuyển đổi thành sản phẩm dạng khí. 
Một ví dụ cho quy trình này là quá trình 
khí hóa than, ở đó từ nguyên liệu than 
người ta thu được các sản phẩm tổng hợp 
như metanol - nguyên liệu cơ bản cho công 
nghiệp hóa chất.  

Quy trình khí hóa hiện vẫn còn được áp 
dụng phổ biến ở bên ngoài châu Âu. Quá 

trình khí hóa các phế thải thành 
khí tổng hợp là phương pháp 
chuyển đổi hydrocacbon trong 
phế thải thành nguyên liệu sản 
xuất những hóa chất mới. 
Ưu điểm chính trong công 

nghệ khí hóa mới của các nhà 
khoa học Darmstadt là oxy cần 
thiết để chuyển hóa nguyên liệu 
đầu vào một cách hiệu quả sẽ 

được cung cấp thông qua các phản ứng oxy 
hóa khử có tính chu kỳ đối với các oxit kim 
loại không độc hại và sẵn có. Vì vậy, quy 
trình khí hóa này không phải sử dụng oxy 
tinh khiết đắt tiền thường được sử dụng 
trong các quy trình khí hóa khác.  

Ngoài ra, công nghệ mới tạo điều kiện 
tách có hiệu quả CO 2 tạo thành ở bước khí 
hóa ra khỏi sản phẩm khí trong thiết bị làm 
sạch khí tổng hợp tiếp theo, vì vậy chung 
cuộc toàn bộ chuỗi quá trình từ sinh khối 
đến nhiên liệu không phát thải CO 2. 

Tiếp theo, các nhà khoa học dự định sẽ 
thực hiện hai thử nghiệm với thiết bị pilot 
ở quy mô 1 MW để tối ưu hóa quy trình khí 
hóa, đồng thời họ sẽ biểu thị các bước quá 
trình xử lý bổ sung và làm sạch khí tổng 
hợp thu được cũng như quá trình tổng hợp 
nhiên liệu lỏng sau đó.  

Nếu các thử nghiệm diễn ra thành công, 
quy trình có thể được đưa ra áp dụng ở quy 
mô lớn    n 

HS 
Theo Chemie.de, 6/2022
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