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Trong báo cáo tháng 7/2022 về thị 
trường phân bón thế giới và triển 
vọng trung hạn đến năm 2026, Hiệp 

hội Phân bón quốc tế (IFA) đã đánh giá 
tình hình cung ứng phân bón hiện nay và 
đưa ra dự báo nguồn cung đến năm 2026. 
Cuộc khủng hoảng nguồn cung hiện nay 

Theo IFA, một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng 
nguồn cung phân bón trên thế giới hiện nay 
là các biện pháp trừng phạt của các nước 
phương Tây đối với Nga và Belarut - hai 
quốc gia sản xuất phân bón hàng đầu thế 
giới. Các biện pháp trừng phạt đã được áp 
đặt trước tiên đối với Belarut vào tháng 
6/2021, sau một tranh chấp biên giới giữa 
EU và Belarut. Các biện pháp này sau đó 
đã được mở rộng và tác động trực tiếp đến 
ngành sản xuất phân kali của Belarut. Từ 
trước đến nay, phần lớn khối lượng xuất 
khẩu phân kali của Belarut đều được 
chuyển tiếp qua Litva để đến Biển Baltich. 
Nhưng từ khi EU ban hành lệnh trừng phạt, 
không công ty đường sắt nào chấp nhận 

vận chuyển sản phẩm từ Belarut qua lãnh 
thổ EU. Vì vậy, trên thực tế xuất khẩu phân 
kali của nước này ra thế giới đã bị phong 
tỏa.  

Sau khi Nga tấn công Ukraina, các biện 
pháp trừng phạt mới đã được áp đặt lên 
nhiều cá nhân, tổ chức và ngành sản xuất 
của Nga. Tuy phân bón không phải là mục 
tiêu trực tiếp của các biện pháp trừng phạt, 
nhưng các trừng phạt tài chính đã mang 
đến tác động gián tiếp, đồng thời các biện 
pháp kiềm chế về hậu cần tại các cảng của 
Nga đã làm giảm dòng xuất khẩu phân 
bón.  

Mặt khác, ngành sản xuất phân đạm tại 
Tây và Trung Âu đã bị ảnh hưởng nặng nề 
vì sự sụt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga. 
Một trong những những quốc gia cung ứng 
phân bón hàng đầu khác là Trung Quốc đã 
đưa ra các hạn chế xuất khẩu để bảo vệ 
ngành nông nghiệp trong nước, do đó càng 
làm nguồn cung phân bón trên thế giới bị 
thắt chặt. 
Dự báo nguồn cung phân bón 

Trong dự báo nguồn cung, 
IFA đã đánh giá các dự án xây 
dựng nhà máy mới hoặc các dự 
án mở rộng công suất phân bón 
dựa trên kế hoạch đầu tư vào 
công suất phân bón của các nước 
thành viên Hiệp hội phân bón 
quốc tế, từ đó đưa ra 3 kịch bản 
dự báo nguồn cung: Kịch bản lạc 
quan, kịch bản trung bình và kịch 
bản bi quan 

Hiện nay, nguồn cung cả ba 
loại phân bón chính đều đang 
chịu ảnh hưởng của các kế hoạch 
đầu tư tại Nga và Belarut. Đối với 
phân đạm, gần 1/3 các chương 
trình mở rộng công suất được dự 
báo trong thời gian 2022-2026 

THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI - 
TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG ĐẾN NĂM 2026

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI - 
TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG ĐẾN NĂM 2026

đang nằm ở Nga hoặc Belarut. Tỷ 
lệ các nhà máy đã được đưa vào 
vận hành trong 5 năm qua cũng 
tương tự, trong bối cảnh giá khí 
thiên nhiên thấp và vị thế xuất khẩu 
thuận lợi của hai quốc gia này. 

Ngành sản xuất phân lân ít chịu 
tác động nhất của các kế hoạch mở 
rộng công suất ở hai nước nói trên, 
vì trong khi 1/4 công suất mới của 
giai đoạn 2017-2021 đã được đưa 
vào vận hành ở Nga thì 5 năm tới 
(đến năm 2026) các chương trình 
mở rộng công suất đều nằm ở châu 
Phi và Đông Á, hoàn toàn bên 
ngoài các quốc gia đang bị trừng phạt. 

Phân kali là loại phân bón chịu nhiều tác 
động nhất của tình hình rối loạn nguồn 
cung, vì hơn 80% các kế hoạch mở rộng 
công suất đã dự báo đang nằm ở Nga. Dự 
báo của IFA không bao gồm một số dự án 
quy mô lớn trên thế giới, ví dụ mỏ Jansen 
của Công ty BHP tại Saskatchewan 
(Canađa), vì trong trường hợp tốt nhất 
những dự án này cũng chỉ có thể được đưa 
vào vận hành sớm nhất năm 2026. 

IFA đã điều chỉnh công suất phân đạm 
tại Nga, Belarut và Ukraina dựa trên khả 
năng xuất khẩu phân bón của những quốc 
gia này trong bối cảnh các biện pháp trừng 
phạt quốc tế cũng như các vấn đề hậu cần 
ở Ukraina. Công suất phân đạm tại Tây và 
Trung Âu cũng được điều chỉnh do sự đứt 
gãy nguồn cung khí đốt từ Nga. Theo kịch 
bản lạc quan, IFA dự báo công suất phân 
đạm năm 2022 sẽ giảm nhẹ 0,3 triệu tấn N 
so với năm 2021, trong khi đó kịch bản bi 
quan dự báo công suất sẽ giảm 5,7 triệu tấn 
N. Trong thời gian từ 2023 đến 2026, công 
suất phân đạm toàn cầu được dự báo sẽ 
tăng ở tất cả các kịch bản, đạt từ 113,4 triệu 
tấn N đến 120,0 triệu tấn N vào năm 2026 
so với 112,6 triệu tấn N năm 2021. 

Công suất phân lân toàn cầu được điều 
chỉnh dựa trên khả năng xuất khẩu của 
Nga, chi phí nguyên liệu tại châu Âu và 
khả năng vận hành nhà máy Lifosa thuộc 
sở hữu của Nga tại Litva. Theo kịch bản lạc 
quan, IFA dự báo công suất phân lân toàn 
cầu sẽ duy trì ổn định so với năm 2021. 
Theo kịch bản bi quan, IFA dự báo công 

suất phân lân sẽ giảm 1,2 triệu tấn P 2 O 5, 
trong khi đó kịch bản trung bình dự báo 
công suất phân lân giảm 0,4 triệu tấn P 2 O 5 
trong năm 2022. Về trung hạn, công suất 
phân lân được dự báo sẽ tăng trưởng bên 
ngoài khu vực Đông Âu và Trung Á (khu 
vực EECA). Công suất phân lân toàn cầu 
được dự báo sẽ tăng ở cả 3 kịch bản, từ 
48,9 triệu tấn P 2 O 5 năm 2021 lên 50,7-52,7 
triệu tấn P 2 O 5 năm 2026.   

Công suất phân kali được điều chỉnh tại 
Nga và Belarut dựa trên khả năng xuất 
khẩu của những nước này, kể cả triển vọng 
xuất khẩu từ Belarut đến Trung Quốc. 
Theo kịch bản lạc quan, IFA dự báo công 
suất phân kali sẽ thấp hơn 4,1 triệu tấn K2O 
so với năm 2021, kịch bản bi quan dự báo 
công suất này sẽ thấp hơn 9 triệu tấn K2O 
so với năm 2021. Trong 5 năm tới, công 
suất phân kali ở tất cả các kịch bản được dự 
báo sẽ thấp hơn năm 2021 do chịu nhiều 
tác động của tình hình ở Nga và Belarut và 
do quá trình gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt 
sẽ diễn ra tương đối chậm. Những đánh giá 
trên dẫn đến dự báo công suất phân kali 
toàn cầu năm 2026 sẽ nằm trong phạm vi 
36,0-43,2 triệu tấn K2O so với công suất 
43,2 triệu tấn K2O đã đạt được năm 2021. 

Trong bối cảnh tăng trưởng công suất 
như trên, IFA dự báo tiêu thụ phân đạm 
thời gian tới sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu của 
những hạn chế về nguồn cung và giá cả, 
tiêu thụ phân lân sẽ bị hạn chế vì giá cả, 
còn tiêu thụ phân kali sẽ bị hạn chế nặng ở 
phía nguồn cung    n 

TN 
Theo IFA, 7/2022
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Trong khi nguồn cung giảm và mùa 
đông đang đến gần, ngày 24/8/2022 
giá khí thiên nhiên châu Âu trên thị 

trường Đan Mạch đã đạt mức cao kỷ lục 
300 EUR/MWh. 

Trước viễn cảnh giá khí thiên nhiên 
tăng mạnh, hai nhà sản xuất phân bón hàng 
đầu thế giới là Công ty CF Industry và Yara 
International mới đây đã gia nhập xu 
hướng cắt giảm sản xuất ở châu Âu. Các 
nhà quan sát dự báo, trong thời gian tới sẽ 
có thêm nhiều công ty sản khác tại đây 
phải cắt giảm sản lượng. 
Cắt giảm sản xuất ở Anh 

Ngày 24/8/2022, Công ty CF Industry 
tại Anh đã tuyên bố sẽ tạm ngừng sản xuất 
amoniăc tại nhà máy ở Billingham (Anh) 
do giá khí thiên nhiên tăng cao. Đây là nhà 
máy amoniăc duy nhất của Công ty tại 
Anh. Nhà máy này cũng là nguồn cung 

ứng CO 2 quan trọng cho công nghiệp thực 
phẩm của Anh.  

Công ty CF Industry tin rằng sản xuất 
amoniăc tại Anh đã trở nên không có hiệu 
quả kinh tế với mức giá khí thiên nhiên 
hiện nay. Chi phí sản xuất của Công ty đã 
vượt quá 2.000 bảng Anh/tấn NH 3 , trong 
khi đó giá bán NH 3  trên thị trường thế giới 
chỉ bằng một nửa mức đó. 

Do chi phí năng lượng cao, đầu tháng 
8/2022 Công ty CF Industry cũng tuyên bố 
sẽ đóng cửa vĩnh viễn nhà máy của mình ở 
Ince (Anh) và các hoạt động sản xuất tại 
nhà máy Billingham - cơ sở sản xuất NH3 , 
NH4NO3 và CO 2  lớn nhất ở nước Anh. 

Nhà máy Billingham được xây dựng 
năm 1924, hiện tại đạt công suất hàng năm 
595.000 tấn NH 3  và 625.000 tấn NH4NO3. 
Nhà máy Ince được xây dựng năm 1965, 
hiện tại đạt công suất hàng năm 380.000 

tấn NH 3  và 575.000 tấn 
NH4NO3. 

Việc đóng cửa các nhà 
máy của Công ty CF 
Industry khiến nhiều người 
nhớ lại tình hình cách đây 1 
năm. Tháng 9/2021, hai nhà 
máy này của Công ty tại 
Billingham và Ince đã phải 
tạm dừng sản xuất do giá khí 
thiên nhiên tăng cao khiến 
cho hoạt động của chúng bị 
thua lỗ. Sau đó, nhà máy tại 
Billigham đã khởi động lại 
sản xuất nhờ đạt được thỏa 
thuận hỗ trợ của chính phủ 
Anh. Nhưng nhà máy tại 
Ince đã không bao giờ được 
mở cửa trở lại. 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT PHÂN BÓN CHÂU ÂU 
CẮT GIẢM SẢN XUẤT VÌ 

GIÁ KHÍ THIÊN NHIÊN TĂNG CAO
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Các nước khu vực đồng Euro 
Ngày 25/8/2022, Công ty Yara - nhà 

sản xuất phân bón quy mô lớn tại Nauy - 
đã tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm 
sản xuất do giá khí thiên nhiên tăng cao kỷ 
lục ở châu Âu. Tỷ lệ sử dụng công suất 
trong sản xuất amoniăc của Công ty tại 
châu Âu sẽ giảm xuống khoảng 35%. 

Tương ứng với mức cắt giảm đó, công 
suất sản xuất phân bón hàng năm tại châu 
Âu của Yara sẽ giảm tương đương 3,1 
triệu tấn NH 3  và 4 triệu tấn sản phẩm hoàn 
thiện (1,8 triệu tấn urê, 1,9 triệu tấn nitrat, 
300.000 tấn phân NPK hỗn hợp). 

Giám đốc Công ty Yara cho biết, Công 
ty sẽ sử dụng hệ thống mua hàng và sản 
xuất toàn cầu của mình ở mức tối đa để tối 
ưu hóa hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng, bao gồm việc sử dụng 
NH 3  nhập khẩu để tiếp tục sản xuất 
NH4NO3 nếu khả thi. 

Đây không phải là lần đầu tiên Yara 
tiến hành cắt giảm sản xuất trong năm 
nay. Tháng 3/2022, Công ty đã cắt giảm 
sản lượng ở một số cơ sở sản xuất 
amoniăc và urê, nhưng sau khi tình hình 
lợi nhuận được cải thiện Công ty đã khôi 
phục lại sản xuất ở các cơ sở đó. 

Theo Cẩm nang Kinh tế hóa chất toàn 
cầu S&P, các công ty CF Industry và Yara 
đang dẫn đầu về công suất sản xuất NH 3 

trên thế giới, với tổng công suất kết hợp 
năm 2020 đạt hơn 16 triệu tấn. 

Khí thiên nhiên là nguyên liệu đầu vào 
quan trọng cho sản xuất phân đạm tại các 
nhà máy sản xuất phân bón của châu Âu, 
chiếm phần lớn chi phí sản xuất NH 3 . 
Ngày 23/8/2022, Công ty Grupa Azoty do 
nhà nước kiểm soát ở Ba Lan và chi nhánh 
của Công ty PKN Orlen đã phải tạm 
ngừng sản xuất phân đạm do giá khí thiên 
nhiên tăng cao. 

Cuộc khủng hoảng năng lượng đã kìm 
hãm hoạt động sản xuất phân bón ở châu 
Âu, khiến cho châu lục này phụ thuộc 
nhiều hơn vào NH 3  nhập khẩu, mở ra cơ 
hội cho các nhà sản xuất phân bón ở các 
khu vực khác.  

Tuy nhiên, tình hình trên cũng mang lại 
tác động tiêu cực đối với sản xuất lương 
thực toàn cầu. Theo cảnh báo của Hiệp hội 
Phân bón quốc tế IFA, nông dân trên khắp 
thế giới đang có xu hướng cắt giảm trung 
bình 7% lượng sử dụng phân bón trong vụ 
mùa tới. Đây là mức cắt giảm lớn nhất kể 
từ năm 2008. Điều đó có nghĩa là sản 
lượng ngũ cốc trong thời gian tới sẽ giảm 
đáng kể, làm tăng mạnh nguy cơ xảy ra 
các cuộc khủng hoảng lương thực trên thế 
giới  n 

HS 
Theo Chemistry & Industry, 8/2022
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Ấn Độ có kế hoạch đảm bảo nguồn 
cung phân bón và bảo hiểm chống 
tăng giá bằng cách mở rộng hoạt 

động ở các quốc gia giàu nguyên liệu thông 
qua các chương trình đầu tư và các hợp 
đồng nhập khẩu phân bón dài hạn. 

Bộ trưởng Hóa chất và phân bón Ấn Độ 
cho biết, quốc gia này đang tìm kiếm sự 
đảm bảo nguồn cung phân bón trong bối 
cảnh giá các loại phân bón quan trọng như 
urê, kali và DAP tăng mạnh sau khi các 
nước phương Tây áp đặt các biện pháp 
trừng phạt lên những quốc gia sản xuất 
phân bón hàng đầu thế giới như Belarut và 
Nga, đồng thời nguồn cung từ Marốc và 
Trung Quốc giảm. 

Các công ty Ấn Độ đang tìm cách mua 
cổ phần ở các nhà sản xuất axit phốtphoric 
tại Senegal, các nhà sản xuất DAP tại Arập 
Xê-út và các công ty tương tự ở châu Phi 
cũng như Canađa. 

Là quốc gia sản xuất gạo và lúa mì lớn 
thứ hai trên thế giới, hiện Ấn Độ phải dựa 
chủ yếu vào các hợp đồng  nhập khẩu phân 
bón dài hạn và mua phân bón giao ngay 
trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của 
ngành nông nghiệp trong nước, đây là 
ngành chiếm 15% trong tổng giá trị 3 
nghìn tỉ USD của toàn bộ nền kinh tế Ấn 
Độ.  

Hiện nay, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 1/3 
trong tổng lượng phân bón tiêu thụ hàng 
năm (60 triệu tấn). 

Giá phân bón tăng cao sau khi các nước 
phương Tây áp đặt các biện pháp trừng 
phạt do cuộc chiến tranh Nga-Ucraina 
khiến cho số tiền chính phủ Ấn Độ phải chi 
trả để trợ cấp cho người nông dân mua 
phân bón tăng lên những mức cao kỷ lục. 

Theo Bộ Hóa chất và phân bón Ấn Độ, 
số tiền trợ cấp mua phân bón có thể tăng 
đến 2,5 nghìn tỉ rupie trong năm tài chính 
2022-2023. Vì vậy, ưu tiên của chính phủ 

là tìm mua phân bón và nguyên liệu sản 
xuất phân bón ở mức giá thấp hơn nhằm 
cung ứng phân bón kịp thời cho nông dân 
và đảm bảo  an ninh lương thực.  

Với hơn một nửa lực lượng lao động 
đang làm việc trong nông nghiệp, Ấn Độ là 
một trong những quốc gia nhập khẩu phân 
bón hàng đầu thế giới. Mọi thay đổi trong 
phương thức mua phân bón của quốc gia 
này đều sẽ ảnh hưởng đến giá phân bón 
toàn cầu. 

Bộ Hóa chất và phân bón Ấn Độ cho 
rằng, các hợp đồng dài hạn là cách tốt nhất 
để đảm bảo nguồn cung phân bón và giảm 
gánh nặng cho ngân sách quốc gia trong 
bối cảnh các khủng hoảng địa chính trị 
toàn cầu. Khi ký các hợp đồng dài hạn, các 
nhà cung ứng thường chào mời mức chiết 
khấu 10-25% so với giá quốc tế hiện tại. Vì 
vậy, Ấn Độ sẽ cố gắng ký các hợp đồng dài 
hạn với số lượng nhiều nhất có thể, bằng 
cách đó sẽ giảm vai trò của các nhà môi 
giới và kinh doanh trung gian, giảm khối 
lượng mua phân bón trên thị trường giao 
ngay. 

Trong thời gian Bộ trưởng Bộ Hóa chất 
và phân bón Ấn Độ đến thăm Arập Xê-út 
vào tháng 8-2022, các công ty Ấn Độ đã ký 
các hợp đồng dài hạn 3-5 năm, qua đó sẽ 
nhập khẩu mỗi năm khoảng 2 triệu tấn 
phân lân. Trước đó, một số công ty Ấn Độ 
đã ký với các công ty ở Gioóc-đa-ni và 
Ixraen hợp đồng 5 năm để mua những 
lượng lớn phân bón và nguyên liệu sản 
xuất phân bón. 

Ấn Độ cũng đã ký với Công ty 
Phosagro của Nga hợp đồng 3 năm mua 
500.000 tấn DAP và gia hạn hợp đồng với 
thời hạn tương tự để nhập khẩu 1 triệu tấn 
urê mỗi năm từ Oman thông qua Công ty 
Omifco     n 

HV 
Theo World Fertilizer, 9/2022
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Tác động của chính sách kiểm soát 
kép   
 Ngày 11/9/2021, Ủy ban Phát 

triển và cải cách quốc gia của Trung Quốc 
đã công bố kế hoạch cải thiện Chính sách 
kiểm soát kép về tiêu thụ năng lượng với 
mục đích tiết kiệm năng lượng, giảm phát 
thải CO2 từ năm 2030 và đạt mức trung 
lập về phát thải vào năm 2060. Bộ Sinh 
thái và Môi trường Trung Quốc thông báo 
sẽ tăng cường kiểm soát các ngành công 
nghiệp như thép và nhôm, liên quan đến 
việc sử dụng nhiều năng lượng và tạo ra 
lượng khí thải lớn. 

Chính sách kiểm soát kép của Trung 
Quốc cũng đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh 
sản lượng xút trong quý IV/2021.  

Giá xuất khẩu xút của Trung Quốc đã 
giữ ở mức tương đối thấp trong nhiều năm 
qua, thậm chí đã giảm xuống dưới 
350$/tấn trong nửa đầu năm 2021. Nhưng 
sau khi chính phủ thực hiện chính sách 
kiểm soát kép từ tháng 9/2021, giá xút 
xuất khẩu đã tăng nhanh, lên đến khoảng 
600 $/tấn. 

Tác động trực tiếp của 
chính sách kiểm soát kép là sự 
sụt giảm tỷ lệ vận hành công 
suất xút-clo tại tỉnh Giang Tô. 
Đầu tháng 9/2021, tỷ lệ vận 
hành công suất xút-clo tại đây 
đạt khoảng 90%, nhưng chỉ 
một tháng sau đã giảm xuống 
chỉ còn 20-30%. Phải đến sau 
tháng 10/2021, sản xuất xút-
clo của Trung Quốc mới dần 
trở về mức bình thường. 
Xuất khẩu xút 

Năm 2021, tổng khối 
lượng xuất khẩu xút lỏng của 
Trung Quốc đã tăng mạnh 
84%, đạt hơn 1 triệu tấn. Tuy 
nhiên, khối lượng xuất khẩu 

xút rắn năm 2021 đã giảm gần một phần ba 
so với năm 2020 - năm bị ảnh hưởng nặng 
nề vì thiếu tàu và côngtenơ vận chuyển 
đường biển.   

Trong 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu 
xút lỏng của Trung Quốc đã lại tăng hơn 
gấp đôi so với cùng kỳ năm năm 2021, tuy 
khối lượng xuất khẩu xút rắn tiếp tục giảm. 
Ôxtrâylia là đích xuất khẩu lớn nhất của 
Trung Quốc trong 6 năm qua. Trong khi 
đó, khối lượng xuất khẩu sang Inđônêxia 
năm 2021 đã tăng 10 lần so với năm  2020, 
tuy nhiên trong năm 2021 Ấn Độ không 
nhập khẩu xút từ Trung Quốc.    
Nhu cầu sử dụng 

Sản xuất alumin là lĩnh vực sử dụng lớn 
nhất của xút, tiếp theo là ngành sản xuất 
giấy và bột giấy, sản xuất vải dệt, sản xuất 
chất tẩy rửa,.... 

Năm 2021, sản lượng giấy và bột giấy 
của Trung Quốc đạt 136 triệu tấn, cao hơn 
7% so với năm 2020. Quý II/2022, một nhà 
máy sản xuất giấy mới đã đi vào vận hành 
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ở phía Nam, góp phần vào sự tăng trưởng 
chung của ngành sản xuất giấy trong nước 
năm 2022. 

Sản xuất vải dệt của Trung Quốc đã 
tăng trong các năm 2020 và 2021 nhờ sự 
quay trở lại của các luồng đơn hàng từ 
nước ngoài. Nhưng làn sóng dịch COVID-
19 mới với biến chủng Omicron và sự phục 
hồi của sản xuất vải dệt tại Đông Nam Á có 
thể sẽ ảnh hưởng đến ngành sản xuất vải 
dệt của Trung Quốc. 

Tổng sản lượng các chất tẩy rửa năm 
2021 tại Trung Quốc đạt 10 triệu tấn, thấp 
hơn 7% so với năm trước. Ước tính, sản 
lượng chất tẩy rửa năm 2022 sẽ đạt mức 
tương tự hoặc giảm nhẹ.  

Nhu cầu xút của ngành sản xuất giấy và 
sản xuất hóa chất có khả năng sẽ tăng, 
trong khi đó nhu cầu của ngành sản xuất 
alumin bị hạn chế một phần do chính sách 
bảo vệ môi trường ảnh hưởng bất lợi đến 
tốc độ tăng trưởng của ngành này.  

Nhìn chung, trong vài năm tới nhu cầu 
xút tại Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì ở 
mức hiện nay hoặc tăng trưởng cùng với 
tăng trưởng kinh tế. 
Triển vọng phát triển  

Tổng tiêu thụ xút tại Trung Quốc năm 
2021 đạt 37 triệu tấn. Ước tính, nhu cầu 
tiêu thụ năm 2022 sẽ tăng nhẹ với tốc độ 
tăng trưởng thấp hơn năm trước.  

Tỷ lệ vận hành công suất của các nhà 
máy sản xuất xút tại Trung Quốc đã giảm 
xuống khoảng 60% trong tháng 10/2021 
do chính sách kiểm soát tiêu thụ năng 
lượng. Tỷ lệ vận hành công suất quý 
IV/2022 cũng sẽ bị ảnh hưởng của chính 
sách này và có khả năng sẽ giảm nhẹ. 
Nhưng các biện pháp gắt gao của chính 
sách kiểm soát kép đã giảm nhẹ trong năm 
nay, nhờ đó tỷ lệ vận hành công suất cả 
năm 2022 của ngành xút có thể sẽ đạt 80%. 

Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 vẫn 
diễn biến phức tạp, sản lượng xút của 
Trung Quốc đạt trên 38 triệu tấn, cao hơn 
6% so với năm 2020. Sự tăng trưởng này 
được hỗ trợ nhờ mở rộng công suất và các 
luồng tiêu thụ.  

Quý II/2022, trong bối cảnh thực hiện 
các biện pháp chống dịch theo chính sách 
zero-COVID, một nhà máy xút mới đã 
được đưa vào vận hành tại Trung Quốc 
theo đúng kế hoạch.  

Nhìn chung, sản lượng xút tại Trung 
Quốc năm 2022 được dự báo sẽ đạt khoảng 
40 triệu tấn. Khối lượng xuất khẩu năm 
2022 sẽ tương đối cao do nhu cầu đang 
tăng từ các nước Đông Nam Á, EU và 
Ucraina trước những tác động của cuộc 
chiến tranh Nga-Ucraina. 

Trong khi đó, công suất clo của Trung 
Quốc cũng đã tăng nhẹ từ năm 2016 và 

được dự báo sẽ đạt 41 triệu tấn 
vào cuối năm 2022. 

Trong những năm tới, Trung 
Quốc được dự báo sẽ chiếm 
hơn 1/4 công suất xút mới tại 
châu Á.  

Với công suất 2,30 triệu 
tấn/năm của 6 dự án mới đã lập 
kế hoạch, Trung Quốc cũng sẽ 
dẫn đầu về bổ sung công suất 
mới trên toàn cầu vào năm 
2026. Trong số đó, nhà máy xút 
của Công ty Xinjiang Zhongtai 
tại Bạch Thành với công suất 
800 nghìn tấn/năm sẽ được đưa 
vào vận hành năm 2024    n 

HV 
Theo Chemistry & Industry, 

8/2022
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Theo Hội đồng công nghiệp hóa chất 
châu Âu (CEFIC), lần đầu tiên từ 
trước đến nay khối lượng và giá trị 

hóa chất nhập khẩu vào các nước EU đã 
cao hơn xuất khẩu, dẫn đến thâm hụt 
thương mại 5,6 tỉ Euro trong nửa đầu năm 
2022. Trên thị trường toàn cầu, các công ty 
công nghiệp hóa chất - một trong những 
ngành sản xuất tiêu tốn nhiều năng lượng 
nhất - tại các nước châu Âu đang vất vả 
cạnh tranh với các công ty từ những khu 
vực khác có giá năng lượng thấp hơn. 

CEFIC cho biết, hàng trăm doanh 
nghiệp hóa chất châu Âu đã rơi vào nguy 
cơ ngừng hoạt động, một số doanh nghiệp 
đã bắt đầu phải đóng cửa. CEFIC mong 
muốn Ủy ban châu Âu và các quốc gia 
thành viên chấp thuận một kế hoạch toàn 
châu Âu nhằm hạn chế tác động của giá 
năng lượng cao, tăng nguồn cung năng 
lượng và khuyến khích giảm tiêu thụ năng 
lượng. 

Các công ty châu Âu đã bị ảnh hưởng 
nặng nề khi Nga tiếp tục cắt giảm nguồn 
cung khí thiên nhiên. Trong báo cáo mới 
đây, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA)
cho biết nguồn cung khí thiên nhiên của 
Nga đến châu Âu đã giảm 50% kể từ đầu 
năm. IEA dự báo tình hình thắt chặt nguồn 
cung sẽ tiếp tục cho đến năm 2023 và sẽ trở 
nên càng tồi tệ hơn. 

Cảnh báo của CEFIC được đưa ra sau 
khi Công ty BASF - công ty sản xuất hóa 
chất lớn nhất thế giới tính theo thu nhập - 
công bố thu nhập ròng quý 3/2022 chỉ đạt 
909 triệu Euro, thấp hơn đáng kể so với 
cùng kỳ năm trước (1.253 triệu Euro). 
BASF đã phải chấp nhận khoản thua lỗ 740 
triệu Euro ở công ty con Wintershal Dea - 
công ty dầu khí tham gia vận hành đường 
ống vận chuyển khí thiên nhiên Nord 
Stream từ Nga. BASF cũng đã mất 1,1 tỉ 
Euro vì dự án Nord Stream 2 bị hủy bỏ sau 
khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ucraina.      
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 Nhưng ngay cả khi không tính các 
khoản thua lỗ như trên, thu nhập của BASF 
cũng giảm 28% so với năm 2021, mặc dù 
doanh số chung cả quý tăng 12%, đạt gần 
22 tỉ Euro. Khối lượng hàng bán giảm so 
với năm trước, nhưng doanh số tăng nhờ 
được bù đắp một phần do BASF tăng giá 
bán sản phẩm và nhờ một số tác động có 
lợi của tỷ giá hối đoái. 

Ban Giám đốc BASF đánh giá, nguyên 
nhân của sự suy giảm lợi nhuận trong quý 
3 là tình hình chung bất lợi tại châu Âu, cụ 
thể là giá năng lượng và nguyên liệu tăng 
cao. Công ty đã đáp ứng lại bằng kế hoạch 
cắt giảm chi phí nhanh chóng tại các cơ sở 
trong khu vực, đặc biệt là tại Đức. Khi kế 
hoạch này hoàn thành vào cuối năm 2024, 
BASF dự kiến sẽ đạt được hiệu quả tiết 
kiệm mỗi năm 500 triệu Euro.  

Giá khí thiên nhiên đang tăng cao trên 
khắp châu Âu đã trở thành vấn đề đau đầu 
đối với tất cả các công ty hóa chất, nhất là 
tại Đức - quốc gia trước đây phụ thuộc rất 
nhiều vào khí thiên nhiên của Nga. Đặc 
biệt, Công ty BASF đang vận hành nhà 
máy sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới tại 
Ludwigshafen (Đức) nên rất dễ bị tổn 
thương.  

Theo một nhà phân tích tại Công ty 
Berenberg (Anh), có thể mất đến 5 năm 
trước khi quá trình quốc tế hóa giá khí 
thiên nhiên đạt đến điểm giúp cho các công 
ty châu Âu có thể thực sự cạnh tranh về 

mặt chi phí năng lượng. 
Kế hoạch cắt giảm chi phí của BASF 

không phải là điều bất ngờ, nhưng các nhà 
phân tích tin rằng Công ty sẽ ít có khả năng 
cắt giảm chi phí nghiên cứu và triển khai. 
Năm 2021 BASF đã chi 2,2 tỉ Euro cho 
lĩnh vực này. Hoạt động nghiên cứu và 
triển khai có tầm quan trọng đặc biệt đối 
với thành công của các doanh nghiệp hóa 
chất, nhất là trong lĩnh vực nông hóa - bộ 
phận chiếm vị trí hàng đầu trong hoạt động 
của BASF.  

Nhìn rộng hơn, các nhà quan sát tin 
rằng việc cắt giảm chi tiêu cho nghiên cứu 
và triển khai sẽ ít có ý nghĩa trong ngành 
hóa chất. Phần lớn các công ty hóa chất lớn 
trên thế giới đều tập trung vào việc mở 
rộng lĩnh vực hóa chất chuyên dụng - lĩnh 
vực phụ thuộc nhiều vào hoạt động nghiên 
cứu và triển khai. Thay vào đó, nhiều khả 
năng là các công ty sẽ tìm cách tiết kiệm 
chi phí ở những lĩnh vực khác. Ví dụ, các 
biện pháp cải cách cơ cấu mà BASF đã 
tuyên bố có thể liên quan đến việc giảm 
sản xuất những hóa chất cơ bản tiêu tốn 
nhiều khí thiên nhiên ở các nhà máy châu 
Âu, đặc biệt là amoniăc. BASF đang xem 
xét nhập khẩu những hóa chất như vậy từ 
bên ngoài châu Âu để sử dụng cho các quá 
trình chế biến tại các nhà máy ở châu Âu. 
Sản xuất amoniăc tiêu tốn rất nhiều khí 
thiên nhiên, vì vậy chuyển sang nhập khẩu 
có thể giúp tiết kiệm nhiều chi phí.    
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Trong khi tất cả các doanh nghiệp hóa 
chất châu Âu đều phải vất vả vật lộn với 
tình hình giá năng lượng và nguyên liệu 
tăng cao, các công ty hóa chất Đức đang 
đứng trước những thách thức đặc biệt lớn. 
Hiệp hội Công nghiệp hóa chất Đức (VCI) 
xác nhận tình hình đang xấu đi một cách 
nhanh chóng. Niềm tin của các doanh 
nghiệp đang xuống những mức rất thấp 
như trong thời kỳ Cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu, nhưng tình hình hiện nay 
lại không có triển vọng sẽ cải thiện nhanh. 
Giám đốc điều hành của VCI lo ngại: “Nếu 
các công ty hóa chất phải cắt giảm hoặc 
thậm chí ngừng sản xuất do chi phí năng 
lượng tăng cao thì điều đó sẽ là thảm họa 
đối với nước Đức. Không có công nghiệp 
hóa chất, kinh tế Đức sẽ đình trệ“. 

Tuy nhiên, chính những lo ngại như vậy 
lại đang xảy ra. Một số công ty hóa chất 
Đức đang phải cắt giảm sản xuất ở quy mô 
lớn. Khảo sát mới đây của VCI cho thấy, 
34% các công ty ở khu vực sản xuất hóa 
chất quan trọng của Đức là North Rhine-
Westphalia đã phải cắt giảm sản xuất, trong 
khi đó 13% đã dịch chuyển sản xuất ra 
nước ngoài và 56% cắt giảm kế hoạch đầu 
tư trong năm tới. Tình hình này đã dẫn đến 
sự thắt chặt nguồn cung một số nguyên liệu 
hóa chất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến 
sản xuất cuối dòng.         

Theo Công ty tư vấn PwC 
Global energy, hiện đang 
diễn ra tình trạng cắt giảm 
sản xuất hóa chất ở châu Âu 
và nhập khẩu amoniăc từ 
Trung Đông để thay thế sản 
xuất amoniăc tiêu tốn nhiều 
năng lượng ở Đức và châu 
Âu. Tất cả các ngành sản 
xuất tiêu tốn nhiều năng 
lượng ở châu Âu (hóa chất, 
xi măng, thủy tinh,giấy...) 
đều đang cắt giảm chi phí ở 
mức tối đa có thể, trong khi 
hy vọng sẽ được miễn giảm 
một phần thuế do giá khí 
thiên nhiên tăng cao.  

Chi phí năng lượng tại 
châu Âu đang cao gấp 6-7 

lần ở Mỹ, vì vậy ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến khả năng cạnh tranh của châu Âu. Mỹ 
hiện không thiếu khí thiên nhiên hoặc 
năng lượng, đồng thời lại đang bán khí 
thiên nhiên hóa lỏng cho châu Âu với giá 
cao. Các doanh nghiệp hóa chất toàn cầu 
tại châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề và đang 
tập trung cải thiện hiệu quả năng lượng, 
thay thế nguồn cung hoặc dịch chuyển sang 
những khu vực như Mỹ với chi phí sản 
xuất thấp hơn. Tình hình tương tự cũng 
đang xảy ra đối với các công ty hóa chất 
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nơi có 
giá năng lượng nằm ở mức giữa giá năng 
lượng của Mỹ và châu Âu nhưng đang bị 
ảnh hưởng trực tiếp vì nhu cầu giảm sút 
của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, công nghiệp hóa chất là 
ngành sản xuất hoạt động trên toàn cầu. 
Vài tháng gần đây, nhiều công ty có trụ sở 
tại Mỹ cũng đã phải đưa ra cảnh báo về lợi 
nhuận giảm do giá năng lượng cao ở châu 
Âu và nhu cầu giảm cả ở châu Âu cũng 
như Bắc Mỹ. Tất cả các công ty hóa chất 
như Eastman, Dow Chemical, Chemours, 
Olin đều đã thể hiện mối lo ngại là triển 
vọng kinh tế toàn cầu đang xấu đi nhanh 
hơn dự kiến    n 

LH 
Theo ChemistryWorld, 10/2022
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Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam cho mọi 

hoạt động của Đảng. Đây là điều đã 
được khẳng định và minh chứng trong 
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Song, 
nền tảng đó muốn lâu bền, vững chắc 
thì không chỉ thể hiện trên văn bản, 
giấy tờ, nghị quyết,… của từng tổ 
chức, mà điều quan trọng nhất là sự 
tồn tại, thấm sâu trong chính nhận 
thức, suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm và 
hành động thực tiễn - những biểu hiện 
cụ thể từ đạo đức cách mạng của mỗi 
cán bộ, đảng viên. Điều đó được biểu 
hiện sinh động ở quan hệ biện chứng 
tác động lẫn nhau giữa hai nhân tố này 
trong quá trình vận động, phát triển 
của cách mạng. Theo đó, chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 
cơ sở phương pháp luận, thế giới quan, 
nội dung, tiêu chí để xây đắp, bồi 
dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên. Ngược lại, đạo đức cách 
mạng là cơ sở tiếp thu, “nuôi dưỡng” 
và phát triển nền tảng tư tưởng của 
Đảng. Do vậy, đạo đức cách mạng của 
mỗi cán bộ, đảng viên có vai trò quan 
trọng, trực tiếp góp phần bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định, đạo đức là gốc, 
nền tảng của người cách mạng, Người 
cho rằng “Người cách mạng phải có 
đạo đức, không có đạo đức thì dù tài 
giỏi mấy cũng không lãnh đạo được 
nhân dân”1. Đặc biệt, làm cách mạng 

để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là 
một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó 
cũng là nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc 
đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian 
khổ, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có 
đạo đức cách mạng làm nền tảng mới 
“gánh được nặng và đi được xa”; trước 
những khó khăn, gian khổ, phức tạp 
không dao động, luôn kiên định mục 
tiêu, lý tưởng đã lựa chọn. Vì vậy, tiêu 
chuẩn đầu tiên của người cán bộ là 
phẩm chất đạo đức, “đạo đức là gốc”, 
người cán bộ phải thường xuyên tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức mới có thể 
trở thành người cán bộ chân chính, 
“mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là 
do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách 
mạng, hay là không”. 

Đạo đức cách mạng, theo chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
gồm nhiều yếu tố, tựu trung là: trung 
với nước, trung với Đảng, hiếu với 
dân; yêu thương con người; cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần 
quốc tế trong sáng. Trong đó, điều mấu 
chốt nhất là: quyết tâm suốt đời đấu 
tranh cho Đảng, cho cách mạng. Thấm 
nhuần điều đó, từ khi thành lập Đảng 
cho tới nay, tuyệt đại đa số cán bộ, 
đảng viên luôn thể hiện rõ phẩm chất 
đạo đức cách mạng; tích cực, chủ động 
học tập, thấm nhuần và bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng; nêu cao bản 
lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối 
trung thành với mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì 

TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GÓP PHẦN BẢO VỆ 

NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
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độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh 
phúc của nhân dân, vì sự phát triển 
phồn vinh của đất nước. 

Tuy nhiên, trước những tác động 
tiêu cực đa chiều, nhất là mặt trái của 
kinh tế thị trường và sự chống phá 
quyết liệt của các thế lực thù địch,... 
một số cán bộ, đảng viên đã không giữ 
được phẩm chất đạo đức, lối sống, sa 
vào chủ nghĩa cá nhân. Tình trạng 
tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh 
vực, địa bàn, cơ quan, đơn vị của một 
số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả 
cán bộ cấp cao diễn ra nghiêm trọng, 
phức tạp, với nhiều biểu hiện ngày 
càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. 
Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, đảng 
viên do thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn 
tới phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, 
ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư 
tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí 
vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà 
nước buộc phải xử lý, v.v. Đó là 
nguyên nhân sâu xa dẫn đến một số 
cán bộ, đảng viên hư hỏng, biến chất 
đòi phủ nhận nền tảng tư tưởng của 
Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta 
đã lựa chọn. Triệt để lợi dụng thực 
trạng này, các thế lực thù địch đẩy 
mạnh xuyên tạc, kích động chống phá, 
gieo rắc hoài nghi,... làm xói mòn lòng 
tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước 
và chế độ xã hội chủ nghĩa,.. 

Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm 
vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang 
với xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) của Đảng cũng đã 
chỉ rõ sự suy thoái về đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên “là một nguy cơ 
trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng 
và chế độ”2. Đến Đại hội XIII, Đảng ta 
tiếp tục nhấn mạnh vấn đề xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, 

tổ chức và cán bộ; trong đó, xây dựng 
Đảng về đạo đức được đặt ở một vị trí 
cao hơn. 

Như vậy, đạo đức cách mạng là 
phẩm chất quan trọng hàng đầu của 
mỗi cán bộ, đảng viên và có ý nghĩa 
quyết định tới sự tồn vong của Đảng, 
của chế độ nói chung và bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng nói riêng; đòi 
hỏi, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh 
thần tự tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức 
cách mạng là giải pháp quan trọng để 
góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng 
của Đảng. Để thực hiện tốt điều đó, 
mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt 
một số nội dung cơ bản sau: 
Một là, nhận thức đúng đắn vai trò 
quan trọng của tự tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức cách mạng. Thực tế cho thấy, 
những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp 
luật có nguyên nhân căn bản từ việc 
thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. 
Mặc dù được công tác, học tập trong 
môi trường có tính kỷ luật cao, tổ chức 
chặt chẽ; vẫn được giáo dục, tuyên 
truyền; vẫn tham gia đầy đủ các lớp 
học, các hội nghị; được quán triệt, học 
tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị,… 
nhưng do chưa nhận thức đúng vai trò 
của tự tu dưỡng nên một số cán bộ, 
đảng viên buông lỏng bản thân, không 
có, hoặc chưa có hoạt động tự tu 
dưỡng, rèn luyện đủ mạnh, khiến đạo 
đức người đảng viên, cán bộ không 
được bồi đắp, đi chệch hướng. 

Việc rèn luyện đạo đức cách mạng 
không phải dễ dàng, bởi ai cũng muốn, 
thậm chí ham muốn được phát triển, có 
quyền lực, có điều kiện kinh tế, có 
cuộc sống sung túc, muốn được hưởng 
thụ, thậm chí còn muốn được xa 
hoa,… do vậy, đấu tranh để thắng 
những ham muốn của bản thân mình là 
một cuộc đấu tranh gay go, phức tạp và 
phải do tự mình “chiến đấu”. Khó, 
nhưng không phải không làm được. 
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Tấm gương tự tu dưỡng, tự rèn luyện 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và biết bao 
đảng viên khác để đưa đất nước đến 
ngày hôm nay là minh chứng rõ nét. 
Sinh thời, Chủ tịch  Hồ Chí Minh chỉ 
rõ, kẻ địch cần chống trước hết là 
chống thói quen và truyền thống lạc 
hậu; đặc biệt là chống chủ nghĩa cá 
nhân đang ẩn chứa trong mỗi con 
người, khi có điều kiện tác động nó sẽ 
phát triển. Cho nên, mỗi cán bộ, đảng 
viên “trước hết phải đánh thắng lòng tà 
là kẻ thù trong mình”. Và, phải chủ 
động đấu tranh loại bỏ hàng trăm thứ 
bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra vì nó 
là vật cản nguy hiểm cho việc xây 
dựng đạo đức cách mạng của quân 
nhân. 
Hai là, tích cực nghiên cứu, học tập. 
Trước hết, phải thường xuyên học tập 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Không nắm vững, không 
thấm nhuần nền tảng tư tưởng của 
Đảng thì không thể tu dưỡng được đạo 
đức cách mạng, đồng thời cũngkhông 
thể bảo vệ, phát triển, thậm chí còn 
làm tổn hại tới nền tảng tư tưởng của 
Đảng. Việc tự học tập là rất quan 
trọng, hiện nay, hoạt động này đang bị 
tác động tiêu cực từ nhiều mặt. Cản trở 
lớn nhất là sự phát triển của công nghệ 
giải trí, của mạng xã hội với vô vàn các 
nội dung khiến một số cán bộ, đảng 
viên thiên về “thỏa mãn” nhu cầu giải 
trí, sao nhãng việc nghiên cứu, học tập. 
Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây 
dựng cho mình kế hoạch tự học tập 
phù hợp, hiệu quả, khả thi và thực hiện 
nghiêm túc. Giải quyết hài hòa giữa 
nhu cầu thư giãn, giải trí, tái tạo sức 
lao động với nhu cầu trau dồi kiến thức 
nền tảng của người cán bộ, đảng viên. 
Để việc tự học tập đạt hiệu quả, cấp ủy, 
tổ chức đảng các cấp cần cụ thể hóa 
những nội dung cơ bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh  về  đạo đức cách mạng,  

đề ra phương hướng, mục tiêu, nội 
dung, giải pháp để tuyên truyền, giáo 
dục cho phù hợp với đặc điểm, tình 
hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn 
vị, địa phương, đối tượng. Kết hợp 
tuyên truyền, giáo dục với tạo điều 
kiện cho đảng viên tự học, tự rèn, tự 
soi, tự sửa để hoàn thiện bản thân; 
nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý 
tưởng cộng sản, lòng trung thành đối 
với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; rèn 
luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 
đức, lối sống, tình yêu thương con 
người; gương mẫu trong công tác, lối 
sống, khiêm tốn giản dị, dân chủ, đoàn 
kết và kỷ luật, nói đi đôi với làm; 
thương yêu đồng chí, đồng đội, không 
quan liêu, độc đoán chuyên quyền, gia 
trưởng.v,v. Cán bộ, đảng viên phải có 
trình độ chuyên môn và tác phong, 
phương pháp công tác tốt; luôn đặt lợi 
ích của Đảng, của Tổ quốc và của nhân 
dân lên trên lợi ích cá nhân; luôn giữ 
vững bản lĩnh chính trị, không dao 
động trước khó khăn, thử thách. 
Ba là, thực hiện hiệu quả các nguyên 
tắc trong tự tu dưỡng đạo đức cách 
mạng. Đầu tiên là phải luôn nói đi đôi 
với làm, nêu gương tốt, làm việc tốt. 
Đây không chỉ là nguyên tắc rèn luyện 
mà còn là sự phân biệt giữa đạo đức 
cách mạng và phi đạo đức cách mạng. 
Vì vậy, lời nói của cán bộ, đảng viên 
phải đi đôi với việc làm và phải thực 
hiện tốt việc làm gương. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh từng nói: “Một tấm gương 
sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn 
văn tuyên truyền”, “trước mắt quần 
chúng, không phải cứ viết lên trán hai 
chữ cộng sản mà ta được họ yêu quý. 
Quần chúng chỉ quý mến những người 
có tư cách đạo đức”. Đạo đức ở đây 
không phải là đạo đức “tu thân” mà là 
đạo đức “dấn thân”, đạo đức trong 
hành động. Đã là hành động, nhất là 
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hành động cách mạng, phải chú trọng 
đến hiệu quả. Nếu làm việc gì cũng 
không có hiệu quả thì không thể coi là 
một người có đạo đức. Muốn hướng 
dẫn cho quần chúng thì cán bộ, đảng 
viên phải làm mực thước. Muốn cho 
cơ quan, đơn vị đoàn kết, thì tập thể 
lãnh đạo phải thực sự dân chủ, đoàn 
kết, công tác cán bộ phải công tâm, 
khách quan, v.v. Cán bộ, đảng viên 
phải làm gương mọi mặt cho quần 
chúng noi theo. 

Thực hiện lời dạy của Bác: “Đảng 
viên đi trước, làng nước theo sau”, việc 
làm gương phải thực hiện ở mọi nơi, 
mọi việc, từ cán bộ cấp cao tới cơ sở;tu 
dưỡng đạo đức cách mạng phải trên 
tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào 
lương tâm, trách nhiệm, chức trách, 
nhiệm vụ của mỗi người và sự đóng 
góp xây dựng của tập thể. Trong cuộc 
sống thường nhật, ai cũng có mặt 
mạnh, mặt hạn chế, không ai có thể đạt 
tới sự hoàn mỹ một cách tuyệt đối. 
Cho nên, mỗi đảng viên phải biết và 
dám dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật 
bản thân con người mình và dựa vào 
tập thể để thấy cái tốt, cái hay để phát 
huy, cái xấu, cái ác để khắc phục. Việc 
tu dưỡng đạo đức cách mạng phải gắn 
liền với thực tiễn hoạt động công tác; 
phải bền bỉ, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi 
hoàn cảnh. 
Bốn là, thực hiện nghiêm nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Vi phạm nguyên tắc 
tập trung dân chủ là một trong những 
nguyên nhân cơ bản dẫn tới những vi 
phạm của một số tổ chức, cá nhân thời 
gian qua, đó cũng là căn nguyên làm 
xói mòn đạo đức cách mạng của cán 
bộ, đảng viên. Vì vậy, để tự tu dưỡng 
đạo đức cách mạng, mỗi cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ chủ trì cần nhận 
thức đúng đắn và thống nhất về 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
Đảng. Nắm chắc nội dung, yêu cầu của 

nguyên tắc trong tình hình mới; đấu 
tranh chống những luận điệu xuyên 
tạc, phủ nhận nguyên tắc này. Quá 
trình thực hiện dân chủ phải đi đôi với 
tập trung; phát huy dân chủ phải đồng 
thời gắn liền với chống dân chủ cực 
đoan, dân chủ không tuân theo kỷ 
cương, phép nước. Nguyên tắc tập 
trung dân chủ phải được thực hiện theo 
đúng Điều lệ Đảng và trong mối quan 
hệ đồng bộ với các nguyên tắc khác, 
như tự phê bình và phê bình, đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng. Theo đó, 
những vấn đề trọng yếu, nhạy cảm, dễ 
phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhất 
thiết phải được tập thể cấp ủy (ban 
thường vụ), chi bộ thông qua trước khi 
thực hiện. Từng đảng viên phải đề cao 
trách nhiệm tự phê bình và phê bình, 
phát biểu thẳng thắn, trung thực, khách 
quan; thấy đúng phải kiên quyết bảo 
vệ, thấy sai dám đấu tranh bác bỏ. Giải 
quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích 
chung và lợi ích riêng, trên nguyên tắc 
luôn luôn đặt lợi ích của cách mạng, 
của Đảng, của nhân dân và tập thể cơ 
quan, đơn vị lên trên hết, trước hết. 
Không cơ hội, vụ lợi; chạy theo mục 
tiêu trước mắt, ngắn hạn để thu vén lợi 
ích cho bản thân, gia đình mà bỏ qua 
lợi ích tập thể. Chỉ khi nào cán bộ, 
đảng viên hết lòng, hết sức xây dựng 
cơ quan, đơn vị vững mạnh thì khi đó 
chủ nghĩa cá nhân mới được đẩy lùi và 
đạo đức cách mạng mới được bồi đắp, 
phát huy. 

Thực hiện hiệu quả việc tự tu 
dưỡng, rèn luyện là cơ sở, nền tảng để 
xây dựng và phát huy phẩm chất, đạo 
đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng 
viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của Đảng. Đó cũng là yếu tố 
gốc rễ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư 
tưởng của Đảng trong tình hình mới. 

PHẠM HUỆ sưu tầm
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Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và 
Hóa chất Lâm Thao (Lafchemco) 
là đơn vị có 60 năm hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực phân bón 
phục vụ nông nghiệp. Trong những năm 
qua, bên cạnh việc ưu tiên phục vụ thị 
trường nội địa, đáp ứng tốt nhu cầu phân 
bón và hỗ trợ bà con nông dân về kỹ thuật, 
giúp nâng cao sản lượng nông sản, 
Lafchemco cũng đã đẩy mạnh hơn việc 
mở rộng thị trường xuất khẩu. Sản phẩm 
phân bón của Công ty đã tiếp tục được 
xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Lào, 
Đài Loan. 

Lafchemco cho biết, trong những ngày 
đầu tháng 1 năm 2022 Công ty đã xuất  

khẩu những lô phân bón đầu tiên sang thị 
trường Nhật Bản. Nhờ không ngừng cải 
tiến kỹ thuật, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt 
khe về tiêu chuẩn môi trường, an toàn 
trong sử dụng,… nên sản phẩm phân bón 
xuất khẩu đã nhận được sự đánh giá cao từ 
phía đối tác. Tập đoàn nông nghiệp 
HOKAIDO HOPLAN, Nhật Bản đánh 
giá: “Sản phẩm phân bón Lâm Thao đáp 
ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, chất lượng 
và môi trường để có thể lưu hành và sử 
dụng trên thị trường Nhật Bản”. Đây 
chính là động lực để tập thể lãnh đạo, cán 
bộ công nhân viên của Supe Lâm Thao đã 
đẩy mạnh hơn nữa tinh thần lao động, sản 
xuất, không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 

TIN TRONG NGÀNH

LAFCHEMCO TÍCH CỰC MỞ RỘNG 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
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Tính đến tháng 9/2022, Lafchemco đã 
xuất khẩu trên 3.000 tấn phân bón sang 
các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đài Loan… Khối lượng xuất khẩu tăng 
đáng kể so với năm 2021, điều đó cho 
thấy chất lượng sản phẩm mang thương 
hiệu Supe Lâm Thao ngày càng được 
đánh giá tích cực trên thị trường quốc tế, 
qua đó góp phần giúp tăng sản lượng và 
giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp.  

Từ thành công đó, doanh nghiệp cũng 
đón nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác với 
các thị trường tiềm năng. Mới đây nhất, 
ngày 12/9/2022 đoàn công tác của Công 
ty Mugavero (Italia) đã tới thăm và làm 
việc tại Công ty. Ông Domenico 
Mugavero - Giám đốc Thương mại Quốc 
tế  của Công ty Mugavero - cho biết: 
Trong chuyến mở rộng thị trường nhập 
khẩu phân bón của Mugavero tại Việt 
Nam lần này, Lafchemco là một trong 
những đơn vị đầu tiên ông hướng tới. Ông 
Mugavero đánh giá cao về chất lượng sản 
phẩm phân bón của Lafchemco với những 
ưu điểm nổi bật như giúp cây trồng sinh 

trưởng, phát triển nhanh, cho năng suất 
cao, chất lượng tốt… Ông cũng cho rằng, 
sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn của 
Mugavero trong tiến trình đa dạng sản 
phẩm để cung cấp cho thị trường trên toàn 
thế giới. 

Nhân chuyến thăm và làm việc này, 
lãnh đạo Lafchemco cũng cam kết, doanh 
nghiệp sẽ sản xuất các sản phẩm đáp ứng 
các tiêu chí Mugavero đề ra, nhằm đảm 
bảo quá trình hợp tác được lâu dài và bền 
vững. 

Có thể thấy, với những nỗ lực không 
ngừng, nâng cao cả về năng suất và chất 
lượng sản phẩm, Lafchemco đã đạt được 
những kết quả đáng mừng trong mở rộng 
thị trường, trong đó có những tín hiệu rất 
tích cực từ thị trường quốc tế. Phát huy 
những kết quả đã đạt được, cùng với việc 
cân đối để đảm bảo nhu cầu phân bón ở 
thị trường trong nước, Lafchemco cho 
biết, thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục mở 
rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ 
sản phẩm trên thế giới   n
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Ngày 20/10/2022, Xí nghiệp Ắc quy 
Đồng Nai (trực thuộc Công ty Cổ 
phần Pin Ắcquy Miền Nam - 

PINACO) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm 
thành lập để tri ân đội ngũ cán bộ công nhân 
viên (CBCNV) đã gắn bó và phát triển cùng 
PINACO suốt những năm tháng qua. 

Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai là đơn vị 
thành viên đầu tiên của PINACO. Xí 
nghiệp chính thức được quốc hữu hóa và 
được công nhận là xí nghiệp quốc doanh 
vào ngày 20/10/1977. Khi đất nước vừa 
thống nhất, nhà máy được tiếp quản trong 
điều kiện vô cùng khó khăn, cộng với sự 
điều hành theo cơ chế bao cấp đã làm cho 
khó khăn càng khó khăn hơn. Một bộ 
phận lớn CBCNV phải đi tăng gia sản 
xuất; một bộ phận đi thu mua bình điện 
phế thải, nấu lại để có nguồn vật tư tiếp 

tục sản xuất, hoàn cảnh 
của Xí nghiệp lúc này 
khó khăn tưởng chừng 
không vượt qua nổi. 
Bằng sự đoàn kết, quyết 
tâm, những thế hệ 
CBCNV đầu tiên của Xí 
nghiệp đã kiên cường 
vượt qua những khó 
khăn, thách thức của 
thời kỳ bao cấp để tạo 
dựng những nền móng 
đầu tiên cho Xí nghiệp 
phát triển sau này. 

Năm 1989 khi nền 
kinh tế bắt đầu chuyển 
sang kinh tế thị trường 
là giai đoạn đặc biệt khó 
khăn, có lúc Xí nghiệp 
tồn kho gần 1 năm sản 
lượng sản xuất. Sản 
lượng sản xuất cũng chỉ 
đạt 17.000 kWh/năm. 

Cho đến năm 1986, khi cơ chế bao cấp 
được xoá bỏ, giao quyền tự chủ cho doanh 
nghiệp thì Xí nghiệp Đồng Nai mới bắt 
đầu có những bước đầu tư cơ bản về máy 
móc, công nghệ và hình thành khái niệm 
chăm sóc khách hàng qua đại hội khách 
hàng mà trước đây chưa bao giờ có. 

Năm 1998 là cột mốc đáng nhớ với thế 
hệ CBCNV thời đó, PINACO đã đầu tư 
cho Xí nghiệp 3,5 triệu USD với vốn vay 
hoàn toàn. Đây là đợt đầu tư toàn diện, 
hình thành nên một xí nghiệp với các thiết 
bị hiện đại, công nghệ tiên tiến của Châu 
Âu với công suất 150.000 kWh ắc quy 
MF, đạt chất lượng quốc tế (DIN của Đức 
và JIS của Nhật). Chỉ sau 2 tháng đi vào 
sản xuất, Xí nghiệp đã hoạt động hết công 
suất. Đây là một thành công hết sức quan 

TIN TRONG NGÀNH

XÍ NGHIỆP ẮC QUY ĐỒNG NAI TỰ HÀO 
45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
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trọng, tạo tiền đề cho các dự án 
đầu tư tiếp theo. Với thành 
công đó, từ năm 1999 Công ty 
tiếp tục đầu tư cho Xí nghiệp 
các thiết bị lẻ từ 0,5 đến 1 triệu 
USD, giúp tăng dần công suất 
của Xí nghiệp lên 450.000 
kWh ắc quy. 

Đến năm 2000, Xí nghiệp 
chấm dứt hoàn toàn công nghệ 
sản xuất ắc quy cũ. Trong năm 
này Xí nghiệp vinh dự đón Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp và phu 
nhân đến thăm. Cũng trong 
thời gian này, Xí nghiệp liên 
tục tăng công suất, đạt được 
nhiều chứng nhận hệ thống 
quản lý chất lượng cao quý 
khác. 

Tháng 12/2019, Xí nghiệp đạt mốc 
công suất 1 triệu kWh, tăng gấp 59 lần so 
với ngày đầu thành lập, xuất sắc hoàn 
thành 109% kế hoạch năm 2019 mà 
PINACO giao. Năm 2021, tình hình đại 
dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp 
và nghiêm trọng trên cả nước. Nhằm đảm 
bảo cho việc sản xuất ắc quy của Công ty 
không bị đình trệ, vừa phải đảm bảo cho 
công tác phòng chống dịch COVID-19, Xí 
nghiệp đã tổ chức tốt và rất thành công mô 
hình sản xuất 3T trong hơn 3 tháng. Việc 
này đã không chỉ giúp ổn định tâm lý 
người lao động mà còn đảm bảo sức khỏe 
cho tất cả người lao động trong xí nghiệp. 
Kết quả là Xí nghiệp đã hoàn thành vượt 
mốc trên 1 triệu kWh/năm và góp phần rất 
lớn vào thành công chung của PINACO 
trong năm 2021. 

Ghi nhận những kết quả tích cực mà Xí 
nghiệp Ắc quy Đồng Nai đã đạt được, 
trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, và 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trao tặng 
nhiều phần thưởng cao quý. Xí nghiệp đã 
2 lần nhận được Huân chương Độc lập 
hạng Ba (vào các năm 1983 và 2001) và 1 
lần nhận được Huân chương Lao động 
hạng Nhất (năm 1997). Tiếp đó, năm 
2020 Xí nghiệp giành được Giải nhất toàn 
quốc trong cuộc thi Năng suất chất lượng 
do Bộ Công Thương tổ chức 

(21/12/2020), tạo niềm tin cho các cơ 
quan quản lý, nhà đầu tư và khách hàng. 

Trên cơ sở các kết quả đạt được, năm 
2022 Xí nghiệp quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch sản xuất 1,2 triệu kWh. 
Trong thời gian tới, để xây dựng Xí 
nghiệp ngày một phát triển, tập thể lãnh 
đạo CBCNV trong Xí nghiệp xác định: 
ngoài việc duy trì các giải pháp đã mang 
lại hiệu quả trong những năm vừa qua, Xí 
nghiệp sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống 
quản lý; xây dựng môi trường làm việc 
mang lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy 
một cách toàn diện tài năng của từng cán 
bộ công nhân lao động, nuôi dưỡng và 
phát triển nguồn nhân lực để có một đội 
ngũ nhân viên, cán bộ quản lý “vừa hồng, 
vừa chuyên”; đồng thời tích cực nghiên 
cứu, học tập, từng bước nâng cao trình độ 
quản lý sản xuất, công nghệ, thiết bị, tiến 
tới làm chủ công nghệ nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và 
đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục góp phần 
vào sự phát triển chung của PINACO. 
Bên cạnh đó, Xí nghiệp sẽ phối hợp với 
các phòng ban của Công ty trong việc đẩy 
nhanh tiến độ phê duyệt Dự án Nhà máy 
Ắc quy Đồng Nai mới ở Khu công nghiệp 
An Phước, tuyển dụng và đào tạo nguồn 
nhân lực cho nhà máy mới và nhanh 
chóng đưa các thiết bị đã đầu tư vào sản 
xuất để kịp thời nâng năng lực sản xuất 
cho năm 2023    n
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TIN TRONG NGÀNH

Tối 28/10, tại Lễ trao Giải Báo 
chí về Xây dựng Đảng tỉnh Phú 
Thọ năm 2022, thay mặt Lãnh 

đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
(Vinachem), đồng chí Phùng Quang 
Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng 
Giám đốc Vinachem đã trao 500 triệu 
đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng “Căn 
nhà cấp ủy” cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
tỉnh Phú Thọ. 

Mô hình “Căn nhà cấp ủy” được 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ triển 
khai phát động từ năm 2021 nhằm 
chung tay giúp đỡ đảng viên có hoàn 
cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là mô 
hình mới có ý nghĩa nhân văn, có sức 
lan tỏa rộng rãi tại nhiều địa phương 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời 
gian gần đây. 

Việc triển khai xây dựng “Căn nhà 
cấp ủy” là việc làm thiết thực nhằm cụ 
thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ 
thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể 
hiện tình cảm, tình đồng chí, sự trân 
trọng, biết ơn đối với những đóng góp, 
công lao to lớn của các đồng chí đảng 
viên, là biểu hiện sinh động của tấm 
lòng, tình cảm, ý thức trách nhiệm của 
tổ chức Đảng đối với đảng viên lão 
thành có nhiều cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng của Đảng   n 

VINACHEM TRAO HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG 
“CĂN NHÀ CẤP ỦY” CHO BTC TỈNH ỦY TỈNH PHÚ THỌ
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VINACHEM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022

Trong 02 ngày (20-21/10/2022) tại 
Nha Trang, Vinachem đã tổ chức 
Hội nghị Công tác Đầu tư Xây 

dựng năm 2022 cho các đồng chí là Tổng 
giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị 
các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, các ban 
chuyên môn của Tập đoàn.   

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết tình 
hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 
2016- 2020 và cơ hội, kế hoạch đầu tư 
xây dựng giai đoạn 2021- 2025 của Tập 
đoàn. Theo đó, trong 5 năm qua mặc dù 
còn gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư, về 
thị trường, về cơ chế chính sách, tình 
hình kinh tế xã hội trong nước và trên thế 
giới có nhiều biến động phức tạp, song 
công tác đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn 
đã đạt đượcnhững kết quả nhất định. 
Tổng giá trị thực hiện vốn đầu tư 5 năm 
của Tập đoàn đạt 6.495 tỷ đồng, đạt 81%  

kế hoạch vốn đầu tư. Trong kế hoạch đầu 
tư 5 năm giai đoạn 2021-2025, Vinachem 
dự kiến có 89 dự án với tổng kinh phí trên 
11 nghìn tỷ đồng, trong đó 01 dự án thuộc 
Công ty mẹ - Tập đoàn và 88 dự án thuộc 
các đơn vị thành viên, tập trung vào 
nhóm các sản phẩm khai khoáng, nhóm 
các sản phẩm phân bón, cao su, pin ắc 
quy, hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa…Để 
triển khai thực hiện có hiệu quả, Tập 
đoàn tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là 
nguồn lực tài chính cho các dự án lớn, 
quan trọng. Trong các dự án đầu tư mới, 
đầu tư mở rộng, ưu tiên sử dụng các công 
nghệ, thiết bị hiện đại đã được thương 
mại hóa, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi 
trường, định mức tiêu hao tiên tiến, thân 
thiện với môi trường; tập trung chiều sâu, 
nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng 
sản phẩm, giảm định mức tiêu hao nhiên 
vật liệu    n 
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Công ty CP Phân đạm và Hoá chất 
Hà Bắc công bố báo cáo tài chính 
quý 3 và kết quả kinh doanh 9 

tháng đầu năm 2022 với doanh thu và lợi 
nhuận tăng rất lớn so với cùng kỳ. 

Theo báo cáo, tính riêng quý 3/2022 
doanh thu thuần của Công ty đạt 1.747 tỷ 
đồng, tăng 45,2% so với quý 3 năm ngoái. 
Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp 
hơn, chỉ gần 42%, dẫn tới lợi nhuận gộp 
từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 580 
tỷ đồng, tăng trên 52% so với cùng kỳ. 

Điểm nhấn lớn nhất là chi phí tài chính 
giảm 31,5% so với cùng kỳ, xuống còn 
168 tỷ đồng (do Công ty đã giảm mạnh dư 
nợ vay tài chính). Dư vay nợ thuê tài 

chính ngắn hạn đến 30/9/2022 còn 1.235 
tỷ đồng, giảm 1.557 tỷ đồng so với đầu 
năm, và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 
giảm gần một nửa (1.463 tỷ đồng), xuống 
còn 1.752 tỷ đồng. 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 
3/2022 của Công ty tăng gấp 3 lần cùng 
kỳ, lên mức 347 tỷ đồng. Đây cũng là quý 
thứ 4 liên tiếp Đạm Hà Bắc thoát khỏi 
thua lỗ triền miên trước đó, thậm chí liên 
tục báo lãi lớn hàng trăm tỷ đồng. Lớn 
nhất là quý 1/2022 khi giá phân bón tăng 
cao, Đạm Hà Bắc đã có quý lãi kỷ lục gần 
870 tỷ đồng. Đạm Hà Bắc cho biết, trong 
quý diễn biến thị trường thuận lợi, giá urê, 
NH 3  thế giới và trong nước ổn định ở 
vùng giá cao so với cùng kỳ. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh 
thu thuần đạt gần 5.300 tỷ đồng, tăng 
73,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi 
nhuận sau thuế đạt 1.694 tỷ đồng – tăng 
đột biến so với số lỗ 293 tỷ đồng ghi nhận 
cùng kỳ năm 2021. 

Dù lãi lớn 9 tháng đầu năm nhưng cũng 
mới chỉ giúp Đạm Hà Bắc giảm lỗ luỹ kế 
xuống còn 3.059 tỷ đồng. Đạm Hà Bắc 
lâu nay luôn được xem là doanh nghiệp 
thua lỗ triền miên do gánh nặng lãi vay. 

Năm 2021 đến nay Công ty đã tích cực 
giảm nợ, đồng thời nhờ giá phân đạm biến 
động mạnh nên 4 quý gần nhất đã lãi sau 
thuế hơn 2.100 tỷ đồng   n 

Công ty CP Phân bón Bình Điền 
(BFC) vừa công bố ước tính tình 
hình kinh doanh quý III và kế 

hoạch quý IV/2022: doanh thu quý III ước 
đạt 2.317,4 tỷ đồng, tăng 128% so với 
cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận trước thuế 
hợp nhất đạt 60 tỷ, tăng 13,4%. Tổng sản 
lượng sản xuất đạt 125.464 tấn, sản lượng 

tiêu thụ 135.810 tấn, bằng lần lượt 75% và 
83 so với quý III/2021. Lũy kế 9 tháng, 
doanh thu hợp nhất ước đạt 6.800 tỷ đồng, 
tăng 113,7 tỷ% và lợi nhuận sau thuế đạt 
211,5 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ, 

BFC cũng thông qua kế hoạch sản xuất 
kinh doanh quý IV/2022 với mục tiêu 
doanh thu hợp nhất đạt 1.537 tỷ đồng; lợi 

BFC ƯỚC LỢI NHUẬN QUÝ III TĂNG 13,4% 

ĐẠM HÀ BẮC: 
LỢI NHUẬN QUÝ 3 GẤP 3 LẦN CÙNG KỲ
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nhuận trước thuế đạt 33,5 tỷ đồng, riêng 
Công ty mẹ lợi nhuận trước thuế đạt 18,4 
tỷ đồng. 

Trong năm 2022, BFC đặt kế hoạch 
doanh thu đạt 6.427 tỷ đồng, lợi nhuận 
trước thuế đạt 200 tỷ đồng. 6 tháng đầu 
năm BFC đã hoàn thành 68% doanh thu 
và vượt chỉ tiêu lợi nhuậnđã đề ra (205 tỷ 
đồng sau 6 tháng). 

Phân bón Bình Điền hiện đang chiếm 
thị phần lớn trong lĩnh vực sản xuất và 
kinh doanh phân hỗn hợp NPK hàng 
đầu Việt Nam. Đây là doanh nghiệp 
luôn nằm trong top 500 công ty lớn nhất 
Việt Nam, chiếm 28% thị phần phân 
bón khu vực phía Nam và Tây Nguyên, 
10% khu vực Miền Trung, 10% khu vực 
Miền Bắc. 

Sản phẩm NPK của phân bón Bình 
Điền cũng xuất khẩu nhiều nhất sang 
Campuchia. Tuy nhiên, năm 2022 dự 
kiến sản lượng xuất khẩu phân bón cả 

năm nay của Bình Điền chỉ bằng khoảng 
70% so với thực hiện năm 2021 do áp lực 
giá phân bón tăng quá cao, xuất khẩu gặp 
khó. 

Hiện Phân bón Bình Điền cũng đang 
tìm kiếm thị trường xuất khẩu thay thế 
như Lào, Myanmar để bù đắp sản lượng 
xuất khẩu sang Campuchia đang bị sụt 
giảm   n 

Công ty CP Hoá chất Việt Trì công 
bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với 
doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh 

so với cùng kỳ, cụ thể: tính riêng quý 
3/2022 doanh thu thuần đạt 364 tỷ đồng, 
tăng 68,7% so với quý 3 năm ngoái. Trong 
khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 
61,3%, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng 
và cung cấp dịch vụ đạt 97 tỷ đồng, tăng 
93% so với cùng kỳ. 

Trong quý, các khoản doanh thu tài 
chính, chi phí tài chính không có nhiều 
biến động. Biến động lớn nhất là chi phí 
bán hàng tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, lên 23 
tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp 
tăng 54%, lên gần 12 tỷ đồng.  

Kết quả, quý 3 Hoá chất Việt Trì báo 
lãi sau thuế hơn 47 tỷ đồng, gấp đôi số lãi 
đạt được quý 3 năm ngoái, lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2022 đạt 989 tỷ đồng, tăng 
76,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi 
nhuận trước thuế đạt hơn 157 tỷ đồng, 

hoàn thành và vượt 97% chỉ tiêu lợi nhuận 
được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế 
đạt gần 126 tỷ đồng, tăng đến 159% so với 
số lãi gần 49 tỷ đồng đạt được cùng kỳ 
năm ngoái    n

HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ BÁO LÃI TRƯỚC THUẾ 
9 THÁNG ĐẠT 157 TỶ ĐỒNG
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9 tháng đầu năm 2022, mặc dù hoạt 
động sản xuất kinh doanh (SXKD) 
của các đơn vị trong Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam còn nhiều khó khăn, 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 quý III/2022. 
Để có được kết quả đó là nhờ một số yếu 
tố sau: Hoạt động của Công đoàn Công 
nghiệp Hoá chất Việt Nam (CNHCVN) và 
Công đoàn cơ sở (CĐCS) 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 uỷ, sự phối 
hợp của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam 
cũng như các cấp lãnh đạo của các đơn vị 
trong toàn Tập đoàn; Công đoàn 
CNHCVN đã sâu sát, luôn hướng về cơ 
sở, luôn coi người lao động (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 LĐTT, các chế độ BHXH, 
điều kiện làm việc, bữa cơm ca...; 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 của 
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. 

Trong quý IV năm 2022, tình hình 
SXKD của các đơn vị sẽ tiếp tục có nhiều 
khó khăn. Đời sống, việc làm của NLĐ 
cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, 
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 sự kiện lớn; thi đua cùng lãnh 
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đạo doanh nghiệp tháo gỡ khó 
khăn trong SXKD, thi đua tiêu 
thụ sản phẩm, thi đua tiết kiệm 
năng lượng, nguyên nhiên vật 
liệu trong SXKD...; 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 quý 
IV/2022 của Tập đoàn. 

2. Các CĐCS tập trung quan tâm đến 
việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của NLĐ, cụ thể là: 
Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ 
tại cơ sở, đảm bảo tốt các chế độ chính 
sách cho NLĐ, chú trọng đến việc đóng 
đầy đủ BHXH cho NLĐ; quan tâm và 
giám sát việc tổ chức bữa cơm ca cho 
NLĐ đảm bảo chất lượng, đủ dinh dưỡng 
và tránh để xảy ra việc mất an toàn vệ sinh 
thực phẩm cho NLĐ; 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; tăng 
cường công tác tuyên truyền, động viên 
NLĐ nghiêm chỉnh thực hiện tốt công tác 
phòng chống dịch Covid-19 trong 
CNVCLĐ theo chỉ đạo của Chính phủ, 
ngành Y tế và của địa phương, đảm bảo an 
toàn sức khỏe, đời sống cho NLĐ. 

3. Công đoàn CNHCVN tập hợp danh 
sách các cháu con cán bộ, công nhân lao 
động đỗ đại học năm 2022 để động viên, 
khen thưởng. 

4. Công đoàn các cấp tiến hành 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”.  

5. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai 
Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công 
Thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 
2018 - 2023; vận động các đơn vị thực 
hiện tốt Quyết định 211/QĐ-HCVN ngày 
01/8/2012 về ban hành Quy chế mua bán 

sản phẩm dịch vụ giữa các đơn vị trong 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; tuyên 
truyền để NLĐ hiểu và chia sẻ với doanh 
nghiệp những khó khăn trước mắt và cùng 
nhau tập trung phấn đấu, góp phần giúp 
doanh nghiệp vượt qua khó khăn.  

6. Công đoàn các đơn vị phối hợp chặt 
chẽ với Hội đồng An toàn vệ sinh lao 
động kiểm tra việc thực hiện kế hoạch an 
toàn vệ sinh lao động; duy trì công tác tự 
kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng 
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, đặc biệt 
là trong những ngày nghỉ lễ, những ngày 
thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch cuối 
năm. 

7. Xây dựng kế hoạch làm việc với 
Lãnh đạo, Công đoàn một số đơn vị về 
tình hình lao động, đời sống việc làm và 
hoạt động Công đoàn năm 2022. 

8. Tham gia các phong trào thi đua do 
Công đoàn cấp trên phát động, chuẩn bị 
công tác tổng kết năm 2022, triển khai 
nhiệm vụ năm 2023 và công tác chăm lo 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho NLĐ.  

Hy vọng rằng, tình hình SXKD quý 
IV/2022 của các đơn vị thuộc Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết 
quả khả quan, góp phần cải thiện đời sống 
cho NLĐ, tạo đà hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm và cả năm 
2022    n 

PH
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Vừa qua, tại Thành phố Huế, Công 
đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt 
Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên 

dương lao động giỏi và nữ cán bộ quản lý 
giỏi.  

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí 
Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công 
đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí 
Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; 
Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở cùng 47 công nhân lao động giỏi và 
39 nữ cán bộ quản lý giỏi.  

Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt 
Nam trực thuộc Công đoàn Công thương 
Việt Nam; có hơn 17.000 đoàn viên, gần 
20.000 lao động đang làm việc tại các đơn 
vị. Trong 2 năm qua, phong trào lao động 
giỏi luôn là một trong những nội dung 
hoạt động được Công đoàn và Lãnh đạo 
Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đặc biệt 
quan tâm. 

Các phong trào thi đua đã khơi dậy 
niềm say mê, sáng tạo trong cán bộ, công 
nhân lao động, góp phần nâng cao năng 
suất, chất lượng; giảm tiêu hao nguyên, 

nhiên, vật liệu; hạ giá thành sản 
phẩm, cải thiện điều kiện làm 
việc, giảm thiểu tai nạn lao động, 
bảo vệ môi trường… Chính điều 
đó đã giúp các đơn vị trong Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam tháo gỡ 
các khó khăn, ổn định và phát 
triển sản xuất kinh doanh trong 
tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Bên cạnh đó, nữ cán bộ quản 
lý Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
cũng đã và đang khẳng định mình 
trên các cương vị được phân 
công, đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ và đòi hỏi ngày càng cao của 
tiến trình phát triển Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam cũng như của mỗi 

đơn vị thành viên. 
Thông qua các phong trào thi đua, 2 

năm qua nhiều tập thể và cá nhân trong 
Tập đoàn đã được Đảng, Nhà nước và tổ 
chức Công đoàn khen thưởng. Đặc biệt, 
Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt 
Nam đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Tổng 
Liên đoàn Lao động vào các năm 2020, 
2021. Hai cá nhân được trao tặng Huân 
chương Lao động Hạng Ba và 3 cá nhân 
được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Cũng trong dịp này, 47 lao động giỏi và 
39 nữ cán bộ quản lý giỏi vinh dự được 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ 
tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp và Công đoàn Công thương 
Việt Nam vinh danh, tặng bằng khen. 

Đặc biệt, sau lễ tuyên dương, Công 
đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã 
kêu gọi toàn thể đoàn viên trong Tập đoàn 
chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào 
Miền Trung khắc phục thiệt hại do trận lũ 
lụt vừa qua    n 

PH
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Các nhà nghiên cứu tại Viện 
Karolinska (Thụy Điển) đã phát 
triển một loại cảm biến rất nhỏ, có 

khả năng phát hiện thuốc trừ sâu trên hoa 
quả chỉ trong vài phút. Phương pháp này sử 
dụng hạt nano bạc đã phun lửa để khuếch 
đại tín hiệu của các hóa chất.  

Hơn một nửa số hoa quả đang bán trên 
thị trường EU có chứa dư lượng những loại 
thuốc trừ sâu mà nếu ở hàm lượng cao có 
thể gây ra những vấn đề về sức khỏe. 
Trong thực tế, việc áp dụng các phương 
pháp hiện tại để phát hiện thuốc trừ sâu 
trên từng sản phẩm thường bị hạn chế vì 
chi phí cao và quá trình sản xuất cảm biến 
rất phức tạp. Để vượt qua trở ngại đó, các 
nhà khoa học Thụy Điển đã phát triển 
phương pháp sản xuất cảm biến nano với 
chi phí thấp. 

Khi chế tạo cảm biến nano mới, các nhà 
khoa học Thụy Điển áp dụng một phát hiện 
đã có từ thập niên 1970 - phương pháp tán 
xạ Raman tăng cường trên bề mặt 
(SERS). Đây là kỹ thuật hiệu quả 
cao, có thể khuếch đại tín hiệu 
của các phân tử sinh học trên bề 
mặt kim loại lên hơn 1 triệu lần. 
Phương pháp này đã được sử 
dụng trong các lĩnh vực nghiên 
cứu khác nhau, ví dụ phân tích 
hóa học hoặc phân tích môi 
trường để chứng minh các chất 
đánh dấu sinh học ở các loại bệnh 
khác nhau. Nhưng cho đến nay 
chi phí sản xuất cao và khả năng 
tái sử dụng hạn chế đã cản trở 
việc ứng dụng rộng rãi để phát 
hiện các yếu tố gây nguy cơ mất 
an toàn thực phẩm. 

Các nhà nghiên cứu Thụy 
Điển đã tạo ra cảm biến nano 
theo phương pháp SERS bằng 

cách sử dụng kỹ thuật phun phủ ngọn lửa 
khí cháy để đưa các hạt nano bạc lên bề 
mặt thủy tinh. Bằng phương pháp này có 
thể tạo nhanh các lớp SERS đồng đều trên 
diện tích lớn, cho phép tiến hành sản xuất 
cảm biến ở quy mô lớn.  

Để thử nghiệm khả năng áp dụng thực 
tế của cảm biến mới, các nhà nghiên cứu 
đã hiệu chỉnh chúng sao cho có thể phát 
hiện những hàm lượng nhỏ Parathion Etyl 
- thuốc trừ sâu có độ độc cao, hiện đã bị 
cấm hoặc hạn chế sử dụng ở nhiều quốc 
gia. Một lượng nhỏ Parathion Etyl đã được 
đưa lên một quả táo. Sau đó, các nhà 
nghiên cứu dùng tăm bông lấy mẫu trên bề 
mặt quả táo, hòa tan vào dung dịch và nhỏ 
dung dịch lên cảm biến. Kết quả là cảm 
biến mới đã phát hiện dư lượng thuốc trừ 
sâu chỉ trong vòng 5 phút mà không ảnh 
hưởng đến chất lượng hoa quả   n 

LH 
Theo Chemie.de, 6/2022

CÔNG NGHỆ MỚI - SẢN PHẨM MỚI

CẢM BIẾN NANO PHÁT HIỆN NHANH 
THUỐC TRỪ SÂU TRÊN HOA QUẢ
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MÔI TRƯỜNG

Một nghiên cứu của các nhà khoa 
học Anh đã cho thấy tình hình ô 
nhiễm dư lượng dược phẩm trên 

phạm vi toàn cầu, đồng thời cũng chỉ ra 
những địa điểm báo động trên thế giới.   

Các nhà khoa học tại Đại học York 
(Anh) đã lấy mẫu từ 259 con sông ở 104 
quốc gia trên tất cả các lục địa để xây dựng 
hình ảnh về tình trạng ô nhiễm dư lượng 
dược phẩm trên các con sông.  

Ô nhiễm dư lượng dược phẩm trên sông 
ngòi là hậu quả của việc sản xuất, thải bỏ 
hoặc sử dụng dược phẩm. 

Theo các nhà khoa học, đây là lần đầu 
tiên họ đã có thể đưa ra hình ảnh so sánh về 
ô nhiễm dư lượng dược phẩm ở các con 
sông trên khắp thế giới, dựa trên bộ dữ liệu 
lớn đã thu thập được. 

Những mẫu thu thập đã được vận 
chuyển đến các phòng thí nghiệm hợp tác 
để khảo sát theo phương pháp sắc ký - khối 
phổ. 86 phòng thí nghiệm trên khắp thế 
giới cùng với 127 nhà nghiên cứu đã tham 
gia cuộc khảo sát. Trước đó, các dữ liệu 
quy mô lớn về ô nhiễm dư lượng dược 
phẩm chỉ sẵn có đối với Mỹ, châu Âu và 
Trung Quốc.   

Các mẫu đã được thu thập tại 1052 địa 
điểm, bao gồm 36 quốc gia trước đây chưa 
được khảo sát, và đã sàng lọc khảo sát 61 
thành phần dược phẩm hoạt tính (API). 
Mỗi đối tác hợp tác đã thu thập mẫu theo 
cùng phương thức, các mẫu được phân tích 
trên cùng một thiết bị và bằng cùng một 
phương pháp phân tích.  

Kết quả phân tích cho thấy, những địa 
điểm nhiễm dư lượng dược phẩm nhiều 
nhất trên thế giới nằm ở các vùng Hạ 
Sahara của châu Phi, Nam Á và Nam Mỹ.  

Theo các nhà khoa học, ở nhiều địa 
điểm việc theo dõi ô nhiễm dư lượng dược 
phẩm đã không được thực hiện tốt và đó 
cũng là những nơi họ tìm thấy nồng độ dư 
lượng dược phẩm ở mức cao nhất. Nồng 
độ của ít nhất một API tại một phần tư các 
địa điểm lấy mẫu đã cao hơn nồng độ được 
cho là an toàn đối với sinh vật thủy sinh. 
Một số loại dư lượng dược phẩm trong các 
con sông đã được biết là có ảnh hưởng đến 
sự phát triển hoạt động tình dục của cá 
cũng như các động vật khác. 

Một số mẫu có mức API cao nhất đã 
được phát hiện ở các vị trí gần các nhà máy 
dược phẩm, ví dụ Barisal ở Băng-la-đét và 

TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM 
DƯ LƯỢNG DƯỢC PHẨM 
TRONG CÁC CON SÔNG 

TRÊN TOÀN CẦU
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Lagos ở Nigiêria. Những địa điểm mà 
nước thải không được xử lý, như Tunis ở 
Tunisia và Nablus ở Palestin, và những địa 
điểm có các bãi chôn lấp phế thải, ví dụ 
Nairobi ở Kenia và Accra ở Ghana, cũng 
có dư lượng dược phẩm ở mức cao.  

Những loại dược phẩm có dư lượng cao 
nhất đã được phát hiện trong sông ngòi là 
paracetamol và caffein, tiếp theo là các loại 
thuốc kê đơn như metformin (bệnh tiểu 
đường), fexofenadin (thuốc kháng hista-
min) và sulfamethoxazol (thuốc kháng 
khuẩn). Các nhà khoa học cho rằng, tình 
trạng ô nhiễm của các con sông đang hỗ trợ 
cho tình trạng kháng thuốc kháng sinh 
ngày càng tăng. 9 trong số 13 thuốc kháng 
sinh được khảo sát trong cuộc nghiên cứu 
này có dư lượng đã phát hiện vượt quá mức 
an toàn để tránh xảy ra tình trạng kháng 
thuốc kháng sinh.  

Các nhà khoa học cho biết, 19% địa 
điểm họ đã khảo sát có dư lượng thuốc 
kháng sinh cao hơn mức an toàn để tránh 
xảy ra tình trạng kháng thuốc kháng sinh. 
Họ đã phát hiện 83 địa điểm có dư lượng 
sulfamethoxazol đáng lo ngại, không chỉ 
đối với tình trạng kháng thuốc kháng sinh 
mà còn độc hại đối với các sinh vật bị phơi 
nhiễm. 

Ở những khu vực có quy định lỏng lẻo 
về việc tiếp cận dược phẩm, ví dụ có thể 
mua thuốc kháng sinh mà không 
cần bác sĩ kê đơn, phạm vi ô nhiễm 
dư lượng dược phẩm thường cao 
hơn và đa dạng hơn. Điều này đặc 
biệt đúng đối với các quốc gia châu 
Phi, nơi dư lượng thuốc kháng sinh 
trên các con sông cao gấp 3 lần mức 
trung bình ở các quốc gia châu Á.   

Cuộc khảo sát cũng ghi nhận các 
quốc gia với thu nhập bình quân 
đầu người rất thấp thường có dư 
lượng dược phẩm trên sông thấp 
nhất, có khả năng là do khả năng 
tiếp cận hạn chế đối với dược phẩm. 
Các quốc gia với thu nhập bình 
quân từ thấp đến trung bình thường 
có dư lượng dược phẩm trên sông 
cao nhất, một phần do thiếu hoặc 
không có cơ sở hạ tầng thoát nước. 

Địa điểm ô nhiễm nặng nhất trên 

thế giới là La Paz, Bolivia, với tình trạng 
nước thải không xử lý. Một địa điểm khác 
có mức ô nhiễm cao là thành phố Lahore, 
Pakistan. Thành phố Barisal, Băng-la-đét, 
có hàm lượng ô nhiễm API vượt xa nhất so 
với giới hạn an toàn: dư lượng thuốc kháng 
khuẩn metronidazol cao hơn 300 lần giới 
hạn cho phép. Một số con sông ở Mỹ và 
châu Âu cũng ô nhiễm dư lượng dược 
phẩm cao hơn mức an toàn đối với sinh vật 
thủy sinh, phần lớn ở các vùng khô hạn 
như Dallas, Denver và Las Vegas, nơi dòng 
chảy của con sông không đủ để pha loãng 
nước thải. 

Theo một nhà khoa học môi trường tại 
Đại học Radboud, Hà Lan, cuộc khảo sát 
nói trên sử dụng các kỹ thuật như nhau để 
phát hiện dư lượng dược phẩm ở các địa 
điểm khác nhau. Đây là cách làm rất độc 
đáo, cho thấy các số liệu có thể so sánh 
được với nhau.  

Các nhà khoa học khuyến cáo, việc cải 
thiện hệ thống xử lý nước thải cần đi đôi 
với cải thiện khả năng tiếp cận dược phẩm 
của người dân. Hơn nữa, ngành dược phẩm 
có thể phát triển các loại dược phẩm phân 
hủy tốt hơn khi được thải ra môi trường 
hoặc phân hủy trong các nhà máy xử lý 
nước thải   n 

HV 
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Ngày 5/10/2022, Viện Hàn lâm 
khoa học hoàng gia Thụy Điển 
công bố 3 nhà khoa học Carolyn 

R.Bertozzi (Đại học Stanford, Mỹ), 
Morten Meldal (Đại học Copenhagen, Đan 
Mạch) và K. Barry Sharpless (Viện nghiên 
cứu Scripps, California, Mỹ) đã trở thành 
chủ nhân của giải Nobel Hóa học năm 
2022.  

3 nhà khoa học trên đã cùng nhau chia 
sẻ giải thưởng trị giá 10 triệu kôrun Thụy 
Điển (khoảng 900 nghìn USD) với công 
việc của họ trong lĩnh vực hóa học click và 
các phản ứng sinh học trực giao.  

Hóa học click là lĩnh vực bao gồm các 
phản ứng hợp nhất hai phân tử tổng hợp 
với tốc độ cao và không thể đảo ngược. 
Một số trong những phản ứng này có thể 
được thực hiện bên trong tế bào sống mà 

không phá vỡ các quá trình hóa sinh, 
chúng được gọi là các phản ứng sinh học 
trực giao. 

Phương pháp hóa học click được áp 
dụng để chẳng hạn dán nhãn các phân tử 
sinh học với các mẫu phát quang chiếu 
sáng quá trình hóa sinh của tế bào, đồng 
thời nó mở ra công nghệ sản xuất các nhóm 
liên hợp thuốc kháng sinh với hiệu quả 
điều trị cao trong cơ thể. Các phản ứng hóa 
học click cũng được áp dụng trực tiếp bên 
trong cơ thể bệnh nhân khi tiến hành thử 
nghiệm lâm sàng các liệu pháp điều trị ung 
thư. 

Chủ tịch Ủy ban giải thưởng Nobel, 
Johan Aqvist, đã phát biểu trong cuộc họp 
báo công bố giải thưởng tại Stockholm, 
rằng hóa học click đã dẫn đến cuộc cách 
mạng trong tư duy của các nhà hóa học về 
việc liên kết các phân tử với nhau.  

GIẢI NOBEL HÓA HỌC 2022

Carolyn R. Bertozzi Morten Meldal K. Barry Sharpless
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Bản tin CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 

NGUYỄN VĂN CHÍNH 

Số lượng in: 500 cuốn. Khổ: 19cmx27cm 
In tại Công ty Cổ phần In H&D Hà Nội 
Giấy phép xuất bản Bản tin số 45/GPXBBT do Cục Báo chí  Bộ TT&TT cấp ngày 26/07/2022

Các nhà hóa học Sharpless và Meldal đã 
độc lập phát triển phản ứng click cách đây 
khoảng 20 năm. Họ đã tiến hành phản ứng 
giữa azit và alkyn với sự có mặt của xúc tác 
đồng, tạo ra sản phẩm duy nhất là triazol rất 
bền vững. Theo một thành viên Ủy ban giải 
thưởng Nobel, cho đến nay phản ứng này 
vẫn là đỉnh cao của hóa học click. 

Từ trước đến nay, các nhà hóa học vẫn 
sử dụng dạng phản ứng cycloaddition như 
trên, nhưng xúc tác đồng là yếu tố then 
chốt khiến cho phản ứng diễn ra nhanh và 
có tính chọn lọc cao. Tính đơn giản đặc 
biệt của phản ứng là điều khiến cho các 
nhà hóa học tiếp nhận nó một cách đầy 
hứng thú. Ví dụ, bằng cách kết hợp các azit 
vào polyme, các nhà nghiên cứu có thể bổ 
sung các nhóm chức để tạo cho polyme 
những tính chất hữu ích, chẳng hạn độ dẫn 
điện hoặc khả năng bảo vệ chống tác động 
của tia cực tím. 

Khi Sharpless và Meldal công bố phản 
ứng click của mình, Bertozzi đã phát triển 
lĩnh vực phản ứng sinh học trực giao để hỗ 
trợ thu được hình ảnh của các phân tử sinh 
học trong tế bào sống. Nhóm nghiên cứu 
của bà đã sử dụng phản ứng bổ sung nhãn 
phát huỳnh quang vào các phân tử đường 
nằm trên bề mặt tế bào. Nhưng phản ứng 
này quá chậm cho thí nghiệm thu giữ hình 
ảnh mà các nhà nghiên cứu muốn có.  

Bertozzi đã tìm cách áp dụng phản ứng 
click để đạt tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, ion 
đồng sử dụng trong phản ứng click thông 
thường lại có hại đối với tế bào sống, vì 
vậy hạn chế khả năng áp dụng phản ứng 
đặc biệt này trong sinh học. Năm 2004, 
Bertozzi đã nảy ra ý tưởng sử dụng phản 
ứng click giữa azit và cyclooctyne mà 
không cần xúc tác, vì vậy không ảnh 
hưởng đến cơ chế hóa sinh trong tế bào 

sống. Cùng với các đồng nghiệp, bà đã dán 
nhãn glycan lên bề mặt các tế bào với các 
nhóm azit, sau đó sử dụng phản ứng click 
của mình để liên kết các phân tử phát 
huỳnh quang lên những glycan đó sao cho 
chúng có thể được theo dõi bằng cách sử 
dụng kỹ thuật kính hiển vi. 

Các nhà hóa học cho rằng, những phản 
ứng click như trên đánh dấu sự mở đầu của 
một môn hóa học hoàn toàn mới.  

Từ khi ra đời những phát hiện có tính 
tiên phong đó, các nhà hóa học trên thế 
giới đã phát triển nhiều phản ứng click 
thích hợp cho hóa học sinh học trực giao. 
Ngày nay, hóa học sinh học trực giao đang 
được áp dụng vào các nghiên cứu sinh hóa. 
Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực dược 
phẩm sinh học cũng sử dụng hóa học sinh 
học trực giao để xác định các đích sinh học 
của các loại thuốc mới và liên kết các loại 
thuốc với các chất kháng sinh nhằm tìm ra 
các dạng đặc biệt của thụ thể tiếp nhận 
trong tế bào.  

Theo giám đốc Công ty Shasqi chuyên 
về thử nghiệm lâm sàng các liệu pháp điều 
trị ung thư, hóa học click và hóa học sinh 
học trực giao đã thật sự phát triển bùng nổ 
trong vài thập niên qua. Tính đơn giản và 
hiệu quả chức năng của phương pháp mới 
đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học trên 
khắp thế giới tăng cường hoạt động nghiên 
cứu, sản xuất và phát triển dược phẩm. 

Đây là lần thứ hai nhà khoa học 
Sharpless được nhận Giải thưởng Nobel 
Hóa học. Năm 2001, ông đã nhận được 
Giải thưởng Nobel Hóa học cho nghiên 
cứu về các phản ứng oxy hóa xúc tác 
không trùng vật ảnh    n 
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