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Diễn đàn tăng trưởng xanh toàn cầu lần thứ 2
Ngày 8-9/10/2012, Diễn đàn tăng trưởng xanh toàn cầu (Global Green Growth Forum - 3GF) lần thứ 2 đã
diễn ra tại thủ đô Copenhagen - Đan Mạch. Diễn đàn được tổ chức với mục tiêu chính là thúc đẩy tăng trưởng
xanh thông qua cơ chế hợp tác công - tư giữa các chính phủ với khối doanh nghiệp. Với mục tiêu này, Diễn đàn
đã quy tụ được hơn 250 nhà lãnh đạo cấp cao và cấp bộ của một số Chính phủ, cùng nhiều tổ chức quốc tế, các
tập đoàn đa quốc gia lớn và một số tổ chức phi chính phủ có uy tín cam kết thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tham
dự Diễn đàn, trong số các đại biểu, đáng chú ý là sự có mặt của Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt,
Thủ tướng Hàn Quốc, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mê-xi-cô… Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công
Thương Lê Dương Quang làm Trưởng đoàn cùng Phó Vụ trưởng Vụ KHCN – Bộ Công Thương Nguyễn Huy Hoàn
và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp đã sang Đan Mạch tham gia Diễn đàn này.
Chủ đề bao quát của Diễn đàn là thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả nguồn tài nguyên tăng trưởng xanh; sự
cần thiết phải thúc đẩy tăng trưởng xanh tại các thành phố và các vùng; nhu cầu cần phải thiết lập các cơ chế đối
tác giữa Chính phủ và khu vực để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu và tăng cường hiệu quả sử
dụng tăng trưởng xanh; Trong đó, lĩnh vực phát triển công nghệ sạch và năng lượng tái tạo nói chung sẽ là trọng
tâm phát triển vì đây là lĩnh vực thế mạnh của Đan Mạch. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả và năng suất
tăng trưởng xanh ngày càng được xem là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự cạnh tranh tại các công ty
và các quốc gia.
Thu Hà

Hà Nội: Ứng dụng các giải pháp SXSH nhằm giảm ô nhiễm môi trường

Thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, hiện 70% số thiết bị được sử dụng tại các làng nghề là máy móc, trang
thiết bị thủ công. Số máy móc hiện đại chỉ tập trung tại một số làng với những ngành nghề như dệt, may, gốm sứ.
Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải tại các khu vực làng nghề nhìn chung vẫn chưa được quan tâm đầu tư xây
dựng. Do vậy, ô nhiễm môi trường làng nghề đang trở thành tình trạng chung, là vấn đề nổi cộm của hầu hết các
làng nghề ngoại thành Hà Nội và ngày càng có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống cũng như phát
triển sản xuất.
Theo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hoàn toàn có thể khắc
phục được nếu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH). Ứng dụng các giải pháp SXSH nhằm giảm ô
nhiễm và tăng hiệu quả kinh tế tại các khu vực làng nghề là một trong những trọng tâm của hoạt động SXSH đang
được triển khai trên địa bàn.
Điển hình như làng gốm Bát Tràng, trước đây, mỗi ngày, làng nghề tiêu thụ khoảng 800 tấn than và thải vào
môi trường các loại khí độc hại: CO, SO2, H2S, bụi silic, chất thải rắn... Để giải quyết bài toán phát triển bền vững,
các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất làng nghề Bát Tràng đã tích cực tham gia chuyển đổi công nghệ sản xuất. 6
năm trước đây, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu của UNDP triển khai dự án
“Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” tại làng nghề. Dự án đã
giúp các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ nung gốm từ các lò than, lò gas truyền thống sang lò gas hiện đại.
Đến thời điểm này, Bát Tràng đã có trên 400 hộ sử dụng lò nung gốm bằng khí gas hóa lỏng, góp phần làm
giảm phần lớn lượng phế phẩm so với lò than và hạn chế ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Thành công của dự
án này ở làng nghề Bát Tràng đã có sức lan tỏa rất lớn. Đến nay, cả làng nghề Bát Tràng đã có 131 doanh nghiệp
và hộ sản xuất áp dụng công nghệ lò gas cải tiến. Đặc biệt, nhờ có hơn 90% các hộ sản xuất gốm sứ chuyển sang
sử dụng công nghệ lò gas cải tiến đã giúp giảm tiêu hao năng lượng, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường,
giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lao động. Doanh thu của xã Bát Tràng hiện nay đạt 400 tỷ đồng/năm, bình
quân 22 triệu đồng/người, lợi nhuận tăng gấp 2-3 lần so với công nghệ cũ.
Một số doanh nghiệp mây tre đan ở làng nghề Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) đã áp dụng SXSH,
đem lại nhiều lợi ích từ kinh tế đến môi trường. Khi chưa áp dụng SXSH, doanh nghiệp bị hao hụt tới 10% mây
tươi ở khâu luộc, tẩm, thu mua. Hóa chất tổn thất nhiều do hệ thống luộc và tẩm mây làm bằng xi măng không
có gia nhiệt; cũng ở khâu này, thêm 10% nguyên liệu tiếp tục bị hao hụt. Khi thực hiện SXSH, kết quả mang lại
rất khả quan, lượng nguyên liệu hao hụt giảm mạnh mà doanh nghiệp không mất nhiều chi phí, đặc biệt, giảm
phát thải ra môi trường.
Anh Phương
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Nâng cao năng lực

đội ngũ tư vấn
sản xuất sạch hơn

Với rào cản thị trường chưa đủ rộng lớn, cơ chế chính
sách chưa đủ mạnh, nên năng lực của đội ngũ tư vấn
sản xuất sạch hơn (SXSH) chưa được phát huy. Để phát
triển, nâng cao và tận dụng được sức mạnh của lực
lượng này, vẫn còn nhiều việc phải làm. Phóng viên Bản
tin Công nghệ Xanh đã có cuộc trao đổi với ông Trần An
– Phó giám đốc Công ty CP Tư vấn EPRO – đơn vị đã có
nhiều năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo các chuyên viên
tư vấn SXSH xung quanh vấn đề này.
Ông Trần An

Thưa ông, là đơn vị đã từng
tham gia đào tạo nhiều chuyên
gia tư vấn SXSH, ông đánh giá
như thế nào về lực lượng tư vấn
SXSH hiện nay?
Ông Trần An: Về số lượng các
đơn vị tư vấn SXSH, hiện nay có
những đơn vị có năng lực làm chuyên
sâu về SXSH như Trung tâm Sản xuất
sạch Việt Nam (VNCPC), EPRO, một
số đơn vị có làm về SXSH như Trung
tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM,
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và
SXSH Hải Phòng… Tuy nhiên, các
đơn vị này chủ yếu chỉ tập trung ở các
thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM,
Đà Nẵng, Hải Phòng… Còn về chất
lượng thì có các nhóm ở các địa
phương như Thái Nguyên, An Giang,
Đà Nẵng… là những nhóm mạnh và
với những ngành nghề không quá
phức tạp, họ có thể làm tốt. Nhìn
chung, lực lượng tư vấn SXSH hiện
nay vẫn cần phải có thời gian rèn
luyện và tích lũy thêm kinh nghiệm.
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Là một người làm tư vấn lâu
năm, theo ông, đâu là khó khăn
lớn nhất đối với lực lượng tư vấn
SXSH hiện nay?
Ông Trần An: Theo tôi, khó khăn
lớn nhất là thị trường chưa đủ lớn. Khi
thị trường chưa đủ lớn thì tư vấn dù
có được đào tạo bài bản cũng giống
như chỉ học lý thuyết mà không được
thực hành, năng lực do đó không
thể phát huy được. Phải khẳng định
rằng, nghề tư vấn SXSH không có gì
quá khó khăn hay phức tạp mà hoàn
toàn là vấn đề thực hành, có nhiều
người không học lý thuyết nhưng cứ
làm rồi vẫn giỏi. Cho nên, cái quan
trọng nhất vẫn là giải bài toán về thị
trường.
Hiện nay, có một thực tế là
các trung tâm tư vấn SXSH độc
lập thường hoạt động rất mạnh,
nhưng những trung tâm tư vấn
trực thuộc các Sở Công Thương
lại hoạt động chưa được như
mong muốn, vì sao, thưa ông?

Ông Trần An: Có một thực tế
đang diễn ra hiện nay là khi có ngân
sách để làm các đánh giá nhanh
SXSH, rất nhiều địa phương có xu
hướng tìm tư vấn bên ngoài th ay vì
tự làm. Điều này dẫn đến thực tế là
các trung tâm tư vấn SXSH độc lập
thường hoạt động rất mạnh nhưng
những trung tâm tư vấn trực thuộc
các Sở Công Thương lại hoạt động
chưa được mạnh. Các địa phương
nên cân nhắc, xây dựng một lộ trình
cho chính mình phát huy mạnh hơn
năng lực của các đơn vị tư vấn. Với
5-10 doanh nghiệp cần đánh giá mỗi
năm, đầu tiên, có thể phối hợp 7525, tức là 75% cán bộ thuê ngoài và
25% là cán bộ địa phương, sau đó
tiến dần lên là 50-50 rồi 25-75, từng
bước giúp các đơn vị này nâng cao
năng lực.
Chiến lược quốc gia về SXSH
đang được triển khai. Vậy ông
đánh giá như thế nào về nhận
thức của doanh nghiệp tại các
địa phương về SXSH?
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Ông Trần An: Theo tôi, doanh
nghiệp và các địa phương vẫn còn
trông chờ quá nhiều vào ngân sách
quốc gia. Đấy là một vấn đề lớn và
đòi hỏi sự “vào cuộc” của lực lượng
tư vấn SXSH. Cụ thể, họ phải giúp
các doanh nghiệp tại các địa phương
thấy rằng SXSH là mang lại lợi ích cho
chính doanh nghiệp, mà trong đó có
những giải pháp hoàn toàn không tốn
chi phí hoặc chi phí rất thấp, chỉ đơn
giản là thay đổi thói quen, tư duy và
cách làm, chứ đừng đợi đến khi có hỗ
trợ về kinh phí mới làm. Kinh nghiệm
từ công ty KIDO – một doanh nghiệp
chuyên sản xuất kem ở TP.HCM cho
thấy, những thành công rõ rệt từ việc
tự thực hiện các giải pháp SXSH. Là
một công ty được Trung tâm Tiết
kiệm năng lượng TP.HCM hỗ trợ về
đánh giá nhanh và tư vấn, sau đó họ
đã tự xây dựng được một kế hoạch
với mục tiêu tiết kiệm điện, nước,
xăng dầu hàng năm rõ ràng và họ
thực hiện đầu tư nghiêm túc, hàng
năm đều có những báo cáo thay đổi

Một chuyên gia tư vấn SXSH đang tác nghiệp với cơ sở

những cải tiến. Lợi nhuận thu được

thương hiệu cùng hoạt động và đòi

từ SXSH này đã giúp họ nâng cao

hỏi sức cạnh tranh cao.

sức cạnh tranh và khẳng định chỗ
đứng vững chắc hơn trên thị trường,
đặc biệt với một mặt hàng có nhiều

Xin cảm ơn ông!
Bảo Ngọc (thực hiện)

KCX Linh Trung thu hút dự án công nghệ sạch
Tại lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển KCX
Linh Trung, ông Vũ Văn Hòa - Trưởng Ban quản lý các
KCX - KCN TPHCM (HEPZA), cho biết cả ba KCX Linh
Trung đến nay đã thu hút được 141 nhà đầu tư trong
và ngoài nước với tổng vốn đăng ký khoảng 700 triệu
đô la Mỹ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm tại ba
khu này đạt 3,2 tỉ đô la Mỹ, chiếm 2% tổng kim ngạch
xuất nhập khẩu của cả nước và giải quyết việc làm cho
khoảng 92.000 lao động.
Trong những năm tới, KCX Linh Trung sẽ tập trung
thu
hút các dự án sản xuất các sản phẩm có giá trị
Lãnh đạo Công ty Sepzone - Linh Trung đón nhận cờ
gia tăng cao, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi
truyền thống của UBND TPHCM tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm
thành lập KCX Linh Trung
Ảnh: Quốc Hùng trường, tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp (cơ
khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su,
chế biến tinh lương thực, thực phẩm).
Đến nay, Công ty Sepzone - Linh Trung đã phát triển ba KCX Linh Trung gồm KCX Linh Trung I với diện tích 60
ha tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức; KCX Linh Trung II với diện tích 61,7 ha tại phường Bình Chiểu, quận
Thủ Đức, TPHCM; và KCX và KCN Linh Trung III với diện tích 203,8 ha tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh
Tây Ninh.
Quốc Hùng
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SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Tiếp tục tăng cường đào tạo
đội ngũ các chuyên gia tư vấn
sản xuất sạch hơn

Đ

ể thúc đẩy hoạt động sản
xuất sạch hơn (SXSH)
bền vững tại Việt Nam
cần có các giảng viên có
trình độ hiểu biết và kỹ năng tư vấn
về SXSH chất lượng cao. Tiếp theo
chương trình đào tạo lần thứ nhất về
đào tạo giảng viên trong năm 2010,
chương trình đào tạo giảng viên SXSH
nâng cao được Công ty Cổ phần
Tư vấn EPRO thiết kế và triển khai
từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2011.
Chương trình này được tổ chức với
mục tiêu nâng cao kỹ năng giảng
dạy/thuyết trình, làm việc nhóm và
kỹ năng điều hành cuộc họp cho
các học viên để họ có khả năng thúc
đẩy việc áp dụng những kỹ năng
này vào việc tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức về SXSH trong
công nghiệp cho các cấp, ngành, địa
phương, cơ sở sản xuất công nghiệp
và cộng đồng dân cư một cách có
hiệu quả.
Trong số 75 ứng viên đã được đề
cử tham gia chương trình đào tạo
giảng viên nâng cao tại cả ba miền
trong năm 2011, có 26 học viên miền
Bắc, 16 học viên miền Trung và 33
học viên miền Nam. Đây đều là các
cán bộ Sở Công Thương, Trung tâm
Khuyến công, Trung tâm Tiết kiệm
năng lượng và chuyên gia tư vấn độc
lập đã tham gia các khóa đào tạo kỹ
năng tư vấn SXSH hoặc đào tạo giảng
viên SXSH do Bộ Công Thương tổ
chức từ năm 2008 đến năm 2010.
Ông Trần An – Phó giám đốc
Công ty CP Tư vấn EPRO cho biết,
trên quan điểm cơ bản là “tăng
cường sự tham gia của người học”,
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Trình bày bài tập nhóm

khóa đào tạo thực hiện theo phương
pháp giảng viên là người tổ chức,
hướng dẫn các hoạt động, học viên
tích cực tham gia vào các hoạt động
để nắm bắt kiến thức và rèn luyện kĩ
năng. Khóa tập huấn đã vận dụng kết
hợp nhiều phương pháp và kĩ thuật
dạy học khác nhau như: phương
pháp làm việc nhóm, đàm thoại, trò
chơi học tập, thảo luận nhóm/lớp,
động não, tự nghiên cứu tài liệu… Sự
chủ động và hòa nhập của các học
viên dưới sự dẫn dắt, gợi mở của các
giảng viên dày dạn kinh nghiệm đã
giúp các khóa tập huấn diễn ra sôi
nổi, hào hứng và hiệu quả.
Ông An cho biết thêm, để cải
thiện kỹ năng thuyết trình, mỗi học
viên có cơ hội thực hành thuyết
trình về các chủ đề SXSH trong hai
lần trước và sau khi được giới thiệu

về các nguyên tắc & kỹ năng thuyết
trình. Sau mỗi bài thuyết trình, mỗi
học viên sẽ được toàn bộ các học
viên và giảng viên đánh giá và chấm
điểm thông qua các phiếu nhận xét
bài trình bày, qua đó học viên sẽ thấy
được các điểm mạnh và điểm yếu
cũng như mức độ tiến bộ của bản
thân qua hai bài thực hành. Việc các
học viên tự đánh giá lẫn nhau giúp
họ hiểu được khả năng của mình
đang được đánh giá ở mức nào trong
mắt các bạn đồng nghiệp.
Nhằm gắn kết hoạt động tư vấn
sát với thực tế, các giảng viên đã xây
dựng hệ thống chủ đề đào tạo chủ
yếu tập trung vào việc nâng cao kỹ
năng đào tạo và các phương pháp kỹ
thuật cho học viên, nhằm giúp học
viên sẵn sàng tham gia đào tạo và có
đủ năng lực thực hiện các chương
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trình đào tạo nâng cao nhận thức
về SXSH cho các nhà quản lý, chủ
doanh nghiệp và các cán bộ kỹ thuật
của doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp. Đây có thể coi là điểm yếu
nhất của các học viên. Bà Nguyễn
Thị Lâm Giang – Chuyên viên Vụ
KHCN, Bộ Công Thương nhận xét,
qua khảo sát, hầu hết các học viên
đều thấy kỹ năng thuyết trình là điểm
yếu nhất cần khắc phục của các tư
vấn viên. Nếu khả năng thuyết trình
tốt, các tư vấn viên sẽ tăng độ tự tin
lên rất nhiều và cũng rất thuận lợi
trong quá trình tác nghiệp, đàm phán
với các đối tác.
Sau mỗi nội dung đào tạo trong
suốt chương trình, các học viên được
yêu cầu thực hành với sự hỗ trợ của
giảng viên nhằm mục đích bổ trợ các
kỹ năng như kỹ năng trình bày, kỹ
năng làm việc nhóm và kỹ năng điều
hành cuộc họp.
Qua quan sát kết quả áp dụng
thực hành kỹ năng thuyết trình và
làm việc nhóm lần đầu (chưa có sự
chia sẻ kinh nghiệm của giảng viên),
điều nổi lên là học viên còn nhiều
hạn chế trong việc thuyết trình và
làm bài tập nhóm như chưa biết
cách mở bài thuyết trình một cách ấn
tượng, chưa tận dụng giao tiếp phi
ngôn từ và đặc biệt là chưa huy động
được sự tham gia của các thành viên
trong nhóm. Tuy nhiên, sau khi được
giảng viên chia sẻ kinh nghiệm về
những nội dung trên, hầu hết các học
viên đều có sự tiến bộ và tham gia
tích cực vào các trò chơi nhóm cũng

Bài tập Giúp sức

Lễ trao chứng chỉ

như luyện tập để nâng cao kỹ năng
thuyết trình của mình. Việc đánh giá
kỹ năng trình bày của từng học viên
được giảng viên và tất cả các học
viên trong lớp đánh giá, kết quả điểm
đánh giá trung bình bài trình bày của
học viên của mỗi lớp được ghi lại và
xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.
Kết quả khảo sát sau khóa học
cho thấy, hoạt động làm việc nhóm
và luyện tập kỹ năng thuyết trình
được yêu thích hơn hoạt động chia sẻ
nội dung đào tạo trên lớp. Cũng theo
đánh giá chung của học viên thì phần
đánh giá kỹ năng thuyết trình của học
viên lần 2 (sau khi được giảng viên
chia sẻ kỹ năng thuyết trình), phần
bài tập nhóm thể hiện kỹ năng thuyết
trình thông qua việc sử dụng giao tiếp
phi ngôn từ (trừ giọng nói) để diễn
đạt họ là ai và thảo luận tại lớp được

học viên đánh giá là hài lòng nhất so
với các phần bài tập nhóm còn lại.
Trao đổi với chúng tôi, ông
Nguyễn Huy Hoàn – Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công
Thương, Chánh văn phòng Ban Điều
hành giúp việc Chiến lược SXSH
trong công nghiệp đến năm 2020
khẳng định: Nhận thức rõ vai trò
của công tác tư vấn trong việc đẩy
mạnh triển khai SXSH trong các đơn
vị, doanh nghiệp, trong thời gian tới,
ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho một số
doanh nghiệp điển hình để làm mô
hình trình diễn, Bộ Công Thương sẽ
tiếp tục nâng cao năng lực phổ biến
và tư vấn SXSH cho các cơ quan chủ
chốt tại trung ương và địa phương,
đồng thời tăng cường đội ngũ chuyên
gia tư vấn để đáp ứng nhu cầu của
các doanh nghiệp.n

Bài tập Giới thiệu tên
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Để trở thành

một chuyên gia tư vấn
sản xuất sạch hơn

Để trở thành một chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn (SXSH) cần có nhiều tố chất. Phóng
viên Bản tin Công nghệ Xanh đã tìm gặp và trao đổi với một số chuyên gia tư vấn SXSH tại
cả ba miền, Bắc, Trung, Nam từng tham gia các khóa đào tạo của Bộ Công Thương tổ chức.
Cùng với thời gian, họ đã trưởng thành hơn rất nhiều và có thể chia sẻ thêm nhiều kinh
nghiệm quý báu để trở thành một chuyên gia tư vấn giỏi trong lĩnh vực SXSH.
ThS. Lê Hoàng Mãnh - Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương Bà Rịa – Vũng Tàu: Người làm
công tác tư vấn phải biết tận dụng cơ hội để phát huy vai trò trong điều kiện có thể
Công tác tư vấn áp dụng SXSH ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn được sự quan tâm, tạo mọi
điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Sở Công Thương. Thực tế, trong 1 năm qua, trực tiếp thực
hiện công tác tư vấn tại một số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, như: Chế biến mủ
cao su, chế biến thủy sản, sản xuất sữa tươi, hiệu quả bước đầu cho thấy, các đơn vị được tư
vấn áp dụng SXSH vào hoạt động sản xuất đã tiết kiệm được từ 10-15% chi phí sản xuất. Qua
các buổi tập huấn, hội thảo, một số doanh nghiệp đã nhận thức được việc áp dụng SXSH vào
trong sản xuất kinh doanh của đơn vị sẽ đem lại hiệu quả cao, nên đã hưởng ứng rất tích cực.
Qua kinh nghiệm công tác của mình, tôi nhận thấy rằng, để hoạt động SXSH trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung, đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, rất cần
có đội ngũ cán bộ tư vấn giỏi về chuyên môn, năng lực phẩm chất. Một chuyên gia tư vấn giỏi
là người có khả năng hiểu biết chuyên môn tốt, nhưng cũng là người có tâm huyết với công việc,
bởi được như vậy thì trong quá trình tiếp xúc, tuyên truyền, vận động cho các doanh nghiệp
tham gia chương trình mới đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, người làm công tác tư vấn cần thường xuyên cập nhật thông tin để bổ
sung kiến thức, nâng cao khả năng thuyết trình, thuyết phục được các đối tượng tham gia; phải biết tận dụng cơ hội để phát
huy vai trò tư vấn trong điều kiện có thể.
Bà Nguyễn Thị Mai - Trung tâm Ứng dụng KHCN Hải Phòng: Các chuyên gia tư vấn cần thường xuyên
chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm khi triển khai các dự án SXSH
Từ những năm 2006, trong vai trò là các chuyên gia tư vấn về môi trường và tiết kiệm năng
lượng cho doanh nghiệp, chúng tôi đã lồng ghép tư vấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhiều
nội dung về hoạt động SXSH như: Triển khai 5S; Kiểm soát tiêu thụ năng lượng và đưa ra các giải
pháp tiết kiệm năng lượng; Giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường...
Thực tế, tôi thấy bản thân mình có nhiều lợi thế khi triển khai các dự án SXSH bởi được đào
tạo cơ bản trong lĩnh vực môi trường, tiết kiệm năng lượng và SXSH, hiện tại công việc của tôi liên
quan nhiều đến các doanh nghiệp và được thường xuyên tiếp xúc với họ. Vì vậy, khi triển khai các
chương trình, dự án thuộc lĩnh vực này tới doanh nghiệp tôi tiếp cận khá nhanh và thuận lợi. Tuy
nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cũng có một số khó khăn nhất định như: Nhận thức
của chủ doanh nghiệp về lợi ích mang lại SXSH chưa cao; Việc tiếp cận các nguồn vốn đầu tư cho
các giải pháp SXSH còn gặp nhiều khó khăn…
Tôi nghĩ để trở thành một chuyên gia tư vấn giỏi thì trước hết cần có nhiều yếu tố như: Lòng
yêu nghề, niềm đam mê với công việc; Sự hiểu biết cũng như các kinh nghiệm thực tế… Để cập nhật và nâng cao các kiến thức
trong nghề cũng đòi hỏi các tư vấn viên bên cạnh không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc,
còn phải thường xuyên chia sẻ, trao đổi hỗ trợ nhau trong công việc cũng như các kinh nghiệm khi triển khai các dự án SXSH.
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Ông Vũ Hồng Minh - Sở Công Thương Nam Định: Chuyên gia tư vấn phải biết xây dựng kế
hoạch và phối hợp với các chuyên gia công nghệ, năng lượng một cách hiệu quả
Trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua việc triển khai chương trình SXSH
mới chỉ dừng lại ở bước tuyên truyền phổ biến các kiến thức cơ bản về SXSH
trong công nghiệp. Qua thực tế triển khai công tác tư vấn, tuyên truyền về SXSH
tại địa phương, chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn. Đội ngũ có khả năng tư
vấn về thực hiện SXSH còn thiếu về số lượng và tính chuyên nghiệp. Các chuyên
gia có trình độ chuyên môn, nhưng chưa có kinh nghiệm trong triển khai thực
hiện dự án SXSH (về phương pháp luận, cách thức tiến hành…), ngược lại các
chuyên gia nắm vững về phương pháp luận lại chưa kết hợp chặt chẽ với chuyên
gia năng lượng và chuyên gia chuyên ngành. Công tác tư vấn mới dừng lại ở việc
đưa ra báo cáo đánh giá, đề xuất các giải pháp nhưng chưa đáp ứng trong việc
đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt, chưa hình thành được một đội
SXSH hoạt động hiệu quả.
Theo tôi, để trở thành một chuyên gia tư vấn SXSH cần phải có trình độ học vấn, sức khỏe, kinh nghiệm
và yêu công việc. Phải xây dựng được kế hoạch và triển khai kế hoạch chương trình SXSH theo đúng trình tự,
xúc tiến chương trình vận hành liên tục và thu hút được sự tham gia của đội SXSH một cách hiệu quả. Ngoài
ra, tùy thuộc vào đặc thù sản xuất của từng ngành để sử dụng linh hoạt các bước thực hiện hoặc sự phối hợp
giữa các chuyên gia công nghệ và chuyên gia năng lượng sao cho hiệu quả. Vì chuyên gia tư vấn SXSH không
thể am hiểu hết các vấn đề công nghệ chuyên sâu, do đó trong những lúc cần thiết phải phối hợp với bộ phận
kỹ thuật - công nghệ của doanh nghiệp giải quyết những giải pháp kỹ thuật phức tạp. Cần có sự tư vấn chuyên
sâu nhằm đưa ra những giải pháp kỹ thuật đúng thì mới thuyết phục được doanh nghiệp. Vì vậy, để triển khai
SXSH một cách thành công và có sức ảnh hưởng lan toả trong ngành công nghiệp đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ
Chính phủ, các cơ sở sản xuất và đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp.
Bà Nguyễn Lệ Thùy Trang - Trung tâm Kỹ thuật Môi trường thành phố Đà Nẵng: Kinh nghiệm rất
quan trọng đối với một tư vấn viên
Sau khi tham dự lớp đào tạo tư vấn SXSH cho đến nay, tôi đã tham gia 7 dự
án đánh giá nhanh về SXSH. Với những gì đã trải qua trong 7 dự án đó, tôi thấy
nghề tư vấn SXSH cũng có những khó khăn và thuận lợi riêng. Mặc dù được đào
tạo bài bản về kiến thức cũng như kỹ năng tư vấn về SXSH, nhưng do ít có cơ hội
để thực hiện dẫn đến việc thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nên rất khó có điều kiện
nâng cao tay nghề. Đó là khó khăn chung mà ở lĩnh vực nào, ai cũng có thể vấp
phải. Bên cạnh đó là một khó khăn có thể xem là đặc thù khi tư vấn SXSH. Tôi
muốn nhắc tới những khó khăn trong việc tiếp cận doanh nghiệp do nhận thức
của lãnh đạo doanh nghiệp về SXSH chưa đúng, họ chưa thấy rõ được những lợi
ích khi thực hiện SXSH. Cũng may, ngoài những bất lợi này, chúng tôi cũng có
nhiều thuận lợi như: Mạng lưới chuyên gia tư vấn SXSH khắp cả nước, việc trao
đổi các thông tin cũng như kinh nghiệm thực hiện SXSH cho các loại hình được tư
vấn rất dễ dàng và thoải mái. Thêm vào đó, việc áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp được Nhà nước khuyến
khích và hỗ trợ nhiều, do đó, tương lai có khả năng các tư vấn viên về SXSH có thể có cơ hội tham gia thực
hiện vai trò tư vấn của mình.
Theo tôi, để trở thành một chuyên gia tư vấn SXSH cần phải có kỹ năng tư vấn tốt, thích ứng cho từng hoàn
cảnh mình gặp phải. Ví dụ, cùng một nội dung diễn đạt nhưng người có kỹ năng tư vấn, truyền đạt tốt, thuyết
phục được khách hàng thì người đó mới đạt được thành công bước đầu của giai đoạn tư vấn. Tiếp theo là
thường xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức về tất cả các lĩnh vực như môi trường, năng lượng, khoa học, kinh
tế… để có thể trao đổi thông tin với các đồng nghiệp khác, dần dần tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình,
vì kinh nghiệm thật sự rất quan trọng trong tư vấn nói chung, tư vấn SXSH nói riêng. Chuyên gia tư vấn còn cần
có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Cuối cùng, phải có một niềm đam mê với công việc tư vấn SXSH.
Công việc dù nhỏ hay lớn, đơn giản hay phức tạp mà không có lòng ham mê, yêu thích thì cũng sẽ không
thành công thật sự.
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Ông Đinh Hùng Nhạn – Trung tâm Khuyến công Bến Tre: Ngoài kiến thức chuyên môn chuyên gia
cần rèn luyện kỹ năng thuyết trình
Sau khi tham gia khóa đào tạo giảng viên nâng cao về SXSH do Bộ Công Thương tổ chức,
đến nay, tôi đã tư vấn được 10 dự án SXSH cho các doanh nghiệp tại Bến Tre. Hoạt động
SXSH tại Bến Tre đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các doanh
nghiệp về khái niệm SXSH và tiết kiệm năng lượng. Riêng hoạt động tư vấn SXSH đã giúp
các doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất, năng suất, giảm tiêu hao năng lượng và giảm ô
nhiễm môi trường.
Hiện nay, các dự án SXSH tuy đã được triển khai, nhưng số lượng vẫn còn hạn chế, do
nguồn kinh phí mới chỉ phụ thuộc vào kinh phí thường xuyên, điều đó làm hạn chế việc triển
khai các dự án, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vể nguồn vốn đầu tư thay đổi thiết bị.
Đối với nghề tư vấn SXSH, theo tôi muốn trở thành một chuyên gia giỏi thì điều quan
trọng nhất là phải thường xuyên bổ sung kiến thức về công nghệ, thiết bị mới; tích cực tham
gia tư vấn các dự án vì qua mỗi lần tư vấn, tư vấn viên lại tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, phải rèn luyện
kỹ năng thuyết trình để dễ thu hút và thành công trong đàm phán với các đối tác.
Bà Nguyễn Ngọc Minh Thảo - Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh: Một chuyên gia giỏi thì cần
yêu nghề và phải có tâm huyết
Là một chuyên gia tư vấn, từ năm 2009 đến nay, tôi đã tham gia thực hiện tư vấn,
đánh giá SXSH cho 15 doanh nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh lân cận; đào tạo về SXSH, tiết
kiệm năng lượng (TKNL), ISO 14001, đổi mới sản phẩm hướng đến phát triển bền vững…
cho các doanh nghiệp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế tại doanh nghiệp.
Trong quá trình tư vấn, tôi nhận thấy, hoạt động SXSH TP.HCM đã góp phần nâng cao nhận
thức của cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp về khái niệm SXSH và TKNL. Hoạt động
tư vấn SXSH đã giúp các doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất, năng suất, giảm tiêu hao năng
lượng và giảm ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, công tác tư vấn không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhất là trong lĩnh vực SXSH,
bởi tâm lý ngại chia sẻ, doanh nghiệp thường sợ công nghệ bị đánh cắp nên ngại tham gia
các hoạt động đánh giá SXSH. Ngoài ra, sự không đồng bộ trong hệ thống quản lý số liệu tại
các bộ phận sản xuất gây khó khăn cho các chuyên gia trong quá trình đánh giá. Mặc dù lãnh đạo Công ty có mong muốn
thực hiện SXSH, nhưng nhân viên Công ty do không nhận biết được lợi ít của công việc nên lại ngại hợp tác với chuyên gia.
SXSH chỉ thực thật sự thành công khi có sự hợp tác giữa 3 bên: Lãnh đạo công ty - chuyên gia - CBCNV.
Theo tôi, quan trọng nhất để trở thành một chuyên gia tư vấn giỏi là yêu nghề, có tâm huyết với lĩnh vực SXSH, vì đây
không phải là một lĩnh vực mới nhưng việc áp dụng thực tế còn rất hạn chế và có nhiều khó khăn. Ngoài ra, các chuyên
gia cần được đào tạo bài bản về lý thuyết, khi có được môi trường thực hành tốt ở các ngành nghề khác nhau sẽ nâng cao
năng lực, nâng cao khả năng cọ sát với thực tế, tích lũy được nhiều kinh nghiệm để có thể xử lý được các tình huống khác
nhau khi gặp phải trong quá trình tư vấn.
Ông Cao Duy Bảo, Trung tâm Môi trường và SXSH: Cần phát triển thị trường cho đội ngũ chuyên
gia tư vấn SXSH
Số lượng người được đào tạo để trở thành chuyên gia tư vấn SXSH không phải là ít. Tuy
nhiên, điều đáng nói là sau khi được đào tạo, số lượng tư vấn viên được tiếp tục công việc
của người tư vấn SXSH không nhiều. Nguyên nhân chính là do môi trường chủ yếu dành cho
các chuyên gia tư vấn SXSH chủ yếu là các chương trình tài trợ, chứ thị trường liên quan trực
tiếp đến doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ tư vấn SXSH không có nhiều. Hiện nay mới chỉ có
Hà Nội, TP.HCM là tập trung nhiều chuyên gia tư vấn SXSH xuất sắc, còn ở các tỉnh thì phải
thông qua các chương trình đào tạo mới có được chuyên gia tư vấn.
Chính vì thế, chúng tôi mong muốn sẽ có một mạng lưới tư vấn để hỗ trợ lẫn nhau. Những
người giỏi, có thể không nhất thiết phải xuống các doanh nghiệp thường xuyên, bởi chi phí
của doanh nghiệp không thể đủ để trả cho họ. Nhưng họ có thể hỗ trợ đội ngũ chuyên gia tư
vấn tại địa phương, phải có sự làm việc, trao đổi kinh nghiệm giữa các tư vấn với nhau mới giải quyết được vấn đề này.
Đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất để có một đội ngũ tư vấn giỏi là phải có thị trường. Bởi có cầu thì nguồn cung mới vận
động được.
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Tái chế dầu phế liệu thành dầu đốt công nghiệp:

Giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường
Ở Việt Nam, dầu phế thải được xếp vào danh mục chất thải nguy hại 3 sao và được quy
định là loại chất thải nguy hại không được xử lý, chôn lấp. Theo thống kê của Trung tâm Phụ
gia dầu mỏ, cứ 1 tấn dầu nhớt thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại
hoàn toàn về sinh thái đối với 1 km2 mặt nước hoặc 3 héc ta đất trồng.

Vừa giải quyết ô nhiễm môi trường
Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ phù hợp để xử
lý tái chế dầu thải đang được đặt ra một cách cấp bách
đối với công tác bảo vệ môi trường. Đến nay đã có rất
nhiều các công trình nghiên cứu xử lý và tái chế hợp lý
dầu phế thải được công bố, tuy nhiên, do kinh phí hạn
hẹp, do nhận thức về môi trường còn yếu nên việc đầu
tư xây dựng một nhà máy xử lý tái chế dầu phế thải tập
trung quy mô lớn là rất khó thực hiện. Bên cạnh đó, việc
thu gom và xử lý chất phế thải nói chung và dầu phế thải
nói riêng chưa được thực hiện đồng bộ. Vì vậy, việc xây
dựng mô hình thu gom và xử lý dầu phế thải với quy mô
vừa và nhỏ, phù hợp với trình độ phát triển của nền công
nghệ kỹ thuật trong nước là một trong những mục tiêu
quan trọng đặt ra trong nước nói chung. Mới đây, tại Thái
Nguyên, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp Thái Nguyên đã phối hợp với HTX Phúc Lợi
thực hiện đề án: “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật
xử lý chất thải công nghiệp, tái chế dầu phế liệu thành
dầu đốt công nghiệp”. Với tổng kinh phí thực hiện đề án
là hơn 31 tỷ đồng, trong đó, kinh phí khuyến công địa
phương hỗ trợ 255.157.000 đồng, mô hình trình diễn
đi vào hoạt động đã mang đến nhiều giải pháp về môi
trường cho Thái Nguyên, một thành phố công nghiệp vốn
đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm.
Theo anh Phùng Đức Phúc, Chủ nhiệm HTX Phúc
Lợi, để đảm bảo việc xử lý tái chế dầu thải đạt kết quả
cao, đem lại sản phẩm có chất lượng cao và ổn định cũng
như hạ thấp giá thành sản phẩm, dầu thải nguyên liệu
được phân loại thành hai cấp, loại 1 và loại 2. Dầu thải
loại 1 có chất lượng tốt hơn loại 2 được thu gom từ dầu
động cơ của các nhà máy, xí nghiệp đưa được vào dây
chuyền công nghệ xử lý tái chế thu hồi dầu gốc. Dầu thải
loại 2 thường là loại dầu tạp thường thu gom từ các ga ra
sửa chữa ô tô được đưa vào dây chuyền công nghệ xử lý
tái chế và sản xuất dầu đốt công nghiệp.
Công nghệ tái chế dầu thải thu hồi dầu gốc được xử lý
theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Dầu thải sau khi phân loại,
thu gom và vận chuyển nhập về nhà máy, được loại bỏ
cặn bẩn và một số các tạp chất bằng các hóa chất theo tỷ

Khu xử lý dầu công nghiệp

lệ: Xút (NaOH) theo tỷ lệ <6/1000; Nhựa thông (Colophan) tỷ lệ <7/1000; chất kéo lắng, phốt phát và một số
hóa chất khác tỷ lệ 1/1000. Sau đó hỗn hợp được đin
nóng ở nhiệt độ 80-1000C trong khoảng thời gian 2-3h,
được khuấy trộn đều được đưa vào bể lắng cặn trong
khoảng thời gian 2 ngày, các chất cặn bã được gạn tách.
Sản phẩm thu được từ 70-75% đối với dầu thải từ các
loại động cơ chạy xăng (ôtô, xe máy…) dầu bôi trơn công
nghiệp và khoảng 83-90% đối với các loại dầu thủy lực.
Giai đoạn 2: Sau khi dầu thải đã tách các loại cặn bẩn
ở giai đoạn 1 được đưa vào thiết bị xử lý tách loại nước,
xăng nhẹ, khí gas phát sinh và các tập chat khác bằng
phương pháp hấp thụ hoạt tính đồng thời cùng thiết bị
xử lý mầu. Nguyên liệu được sử dụng trong giai đoạn này
bao gồm các loại hóa chất hấp phụ và kéo lắng chủ yếu
là sét hoạt tính, đồng thời, dầu được gia nhiệt ở nhiệt độ
khoảng 100-1100C trong thời gian 3h. Sau khi được xử lý
mầu, hỗn hợp dầu, hóa chất và sét hoạt tính được đưa
vào bể lắng tự nhiên trong thời gian từ 2- 3 ngày tách
các loại chất căn bẩn và sét hoạt tính có kích thước lớn
ra khỏi chất lỏng tách được. Sau khi lắng, phần dầu lỏng
được gia nhiệt ở nhiệt độ khoảng 800C và được bơm vào
thiết bị lọc áp lực có tác dụng loại bỏ các cặn lơ lửng có
kích thước hạt nhỏ. Sản phẩm dầu thu được từ giai đoạn
2 có mầu giống như dầu gốc được đưa vào giai đoạn 3.
Giai đoạn 3 là giai đoạn thu được thành phẩm dầu bôi
trơn và giai đoạn sản xuất mỡ. Sản phẩm dầu gốc thu hồi
(Xem tiếp trang 14)
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Xuất khẩu

dây chuyền sấy cơm dừa
theo công nghệ tầng sôi

P

hòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang
vừa hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ Cơ sở máy và
thiết bị công nghiệp Thái Hòa (4/8 Nguyễn Thị
Thập, phường 6, TP. Mỹ Tho) xuất khẩu trực tiếp
dây chuyền sản xuất cơm dừa nạo sấy sang thị trường Indonesia. Đây cũng là đơn vị thứ hai trong tỉnh xuất khẩu
dây chuyền sản xuất ra thị trường nước ngoài.
Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ cơ sở Thái Hòa cho biết,
sản phẩm xuất khẩu là hệ thống máy sấy tầng sôi để sấy
cơm dừa. Đây là dây chuyền máy sấy có công suất 800
tấn thành phẩm cơm dừa/giờ, xuất cho khách hàng là
người Thái Lan. Để có được cơ hội xuất khẩu dây chuyền
này là do trước đây cơ sở Thái Hòa đã sản xuất 3 hệ thống
máy sấy cơm dừa tầng sôi cho Công ty TNHH Thế Giới
Việt (Bến Tre) của nhà đầu tư là người Thái Lan. Qua sử
dụng thấy tính năng ưu việt, thân thiện môi trường nên
khi mở rộng đầu tư nhà máy tại Indonesia, chủ đầu tư
này tiếp tục đặt cơ sở sản xuất 2 hệ thống sấy cơm dừa.
Theo hợp đồng đã ký, đến đầu tháng 10/2012, hệ thống
máy sấy cơm dừa tầng sôi được giao cho khách hàng để
lắp đặt tại Indonesia. Đây là 2 hệ thống máy đầu tiên xuất
khẩu, trong tổng số 6 hệ thống máy sấy mà cơ sở đã sản
xuất thành công.
Trên thực tế, sấy cơm dừa hiện có nhiều nguyên lý,
nhưng hiện nay dạng sấy theo nguyên lý tầng sôi được
khách hàng chuộng hơn. Sau khi cơm dừa được rửa sạch,
nghiền thành những hạt nhỏ và được diệt khuẩn từng
hạt bằng hơi nước của lò hơi (đã được tách nước ngưng
tụ) ở nhiệt độ T = 1000C (có thể điều chỉnh được nhiệt
độ diệt khuẩn). Sau đó, từng hạt cơm dừa được sấy khô
bằng công nghệ sấy tầng sôi đạt độ ẩm < 3%. Kết cấu của
thiết bị sấy tầng sôi là một buồng sấy được chia thành 3
khu vực riêng biệt, bên dưới buồng sấy có lắp lưới lỗ tròn
để cho gió nóng từ quạt thổi vào buồng sấy, vật liệu sấy
được cung cấp vào buồng sấy bằng sàng lắc. Trong quá
trình sấy, vật liệu sấy di chuyển từ đầu buồng sấy đến cuối
buồng sấy và ra khỏi buồng sấy liên tục. Tùy theo tính
chất vật lý của từng vật liệu sấy, các thông số liên quan
đến quá trình sấy sẽ xác định thời gian sấy đạt yêu cầu. Kế
đến là công đoạn làm nguội và phân hạt cơm dừa bằng
công nghệ sàng lắc rồi đóng gói thành phẩm. Công nghệ
sấy tầng sôi giúp rút ngắn thời gian sấy, giữ được chất
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Dây chuyền sấy cơm dừa tầng sôi đang được cơ sở Thái Hòa lắp ráp

lượng về màu, mùi của sản phẩm, độ ẩm của sản phẩm
tương đối đồng đều, không kết thành từng mảng, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện môi trường và
đặc biệt là cho năng suất cao, chi phí tiêu hao năng luợng
thấp, kết cấu thiết bị đơn giản. Ngày nay, khi tiêu chuẩn
nhập cơm dừa của các nước ngày càng khắt khe hơn, yêu
cầu tự động hóa gần như 100% mà không cần can thiệp
của bàn tay con người nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm, thì muốn đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu
sản phẩm buộc các đơn vị sản xuất phải áp dụng công
nghệ sấy tầng sôi.
Hệ thống máy sấy mà cơ sở Thái Hòa lắp đặt cho
khách hàng là hệ thống liên hoàn từ khâu chế biến, xay
xát, sấy, làm nguội sản phẩm và phân loại tùy theo kích
cỡ hạt cơm dừa khách hàng yêu cầu. Máy sấy cơm dừa
tầng sôi đầu tiên mà cơ sở Thái Hòa lắp đặt cho Công
ty An Thành, Tân Mỹ Chánh có công suất 400 kg thành
phẩm cơm dừa/giờ, sau đó cơ sở nâng công suất máy
lên 800 kg thành phẩm/giờ. Cơ sở Thái Hòa cũng vừa ký
hợp đồng máy sấy tầng sôi với công suất 1.200 kg thành
phẩm cơm dừa/giờ, tương đương từ 2,7-3 tấn cơm dừa
nguyên liệu. Đây là máy sấy có công suất lớn nhất Việt
Nam hiện nay theo công nghệ tầng sôi. Theo ông Nguyễn
Văn Hòa, giá bán mỗi máy tùy theo công suất hoạt động
của từng máy và tùy thuộc khách hàng muốn sử dụng tỷ
lệ Inox nhiều hay ít, nhưng dao động từ 800 triệu đồng
đến 1,4 tỷ đồng/cái và chỉ bằng 30-40% sản phẩm cùng
loại nhập khẩu.n
Thế Anh – Hoàng Hà

CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM MỚI

Công nghệ và dây chuyền sản xuất bột giấy hiệu suất cao
TS. Vũ Quốc Bảo và các công sự thuộc Viện
Công nghiệp giấy và xenluylô đã nghiên cứu, thiết
kế, chế tạo thành công công nghệ và dây chuyền
thiết bị sản xuất bột giấy hiệu suất cao từ nguồn
nguyên liệu trong nước đạt tiêu chuẩn xuất khẩu,
qua thực hiện đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã
số KC.06.08/06-10.
Kết quả nổi bật của đề tài được thể hiện ở
khâu nghiên cứu kết hợp với thực nghiệm công
nghệ APMP (công nghệ bột cơ học tẩy trắng) lần
đầu tiên được triển khai ở Việt Nam, áp dụng cho
sản xuất bột hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên liệu
gỗ keo tai tượng và bạch đàn đỏ.
Công nghệ này có ưu điểm vượt trội so với các công nghệ BCTMP (bột hoá nhiệt cơ tẩy trắng), công nghệ
CTMP (bột hoá nhiệt cơ)... truyền thống về các mặt, như: Tiết kiệm hoá chất và năng lượng, có thể sản xuất bột
giấy có độ trắng cao hơn, góp phần giúp các doanh nghiệp trong ngành sản xuất giấy giảm lượng bột giấy nhập
khẩu, giảm chi phí đầu vào, đồng thời giảm giá thành các sản phẩm giấy in, giấy viết và hộp các tông...
Thu Trang

Dây chuyền phun than tự động
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Chuyển giao công
nghệ và thiết bị (Viện Công nghệ) đã nghiên cứu, thiết kế,
chế tạo và lắp đặt thành công dây chuyền phun than tự
động đáp ứng nhu cầu của ngành sản xuất vật liệu xây
dựng trong nước.
Dây chuyền hoạt động theo chu trình khép kín và và
hoàn toàn tự động, quy trình vận hành đơn giản, giúp tiết
kiệm 40-60% lượng than sử dụng so với công nghệ cũ...
Hiện tại, dây chuyền đã được lắp đặt và vận hành tốt
tại các công ty: Cổ phần vật liệu xây dựng Đại Thắng - Thái
Bình, Gạch COTTO - Quảng Ninh, Hùng Mạnh - Thanh
Hóa, Xây dựng tài chính Phú Thọ...
Bùi Nga

Máy phân loại rác thải tự động
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ môi trường xây dựng Hà
Nội vừa chế tạo thành công loại máy phân loại rác thải tự động với nhiều tính
năng hữu ích.
Máy được thiết kế, chế tạo với khả năng tự động phân phối lượng rác vào
máy cắt phù hợp với từng loại và công suất máy. Có thiết bị băm cắt thông
minh cho phép tự cắt xé bao, gói và lựa chọn loại rác cần cắt nhỏ theo yêu cầu
của công nghệ phân loại và tái chế. Máy có thể cắt nhỏ các loại rác hữu cơ có
nguồn gốc động, thực vật theo yêu cầu để sản xuất phân bón vi sinh phục vụ
nông nghiệp, có thể nghiền nhỏ rác thải vô cơ.
Đặc biệt, quy trình phân loại được thực hiện trong không gian khép kín nên kiểm soát được sự phân tán khí độc
hại, vi khuẩn gây bệnh ra môi trường, loại bỏ nguy cơ nhiễm bệnh cho người lao động. Máy cũng giúp giảm được 5060% chi phí điện năng và thay thế được 100% lao động thủ công (do được điều khiển tự động từ xa) so với các công
nghệ xử lý rác có năng suất tương đương. Máy có công suất 150-200 tấn/ngày.
PV
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Phát triển công nghệ sạch
ở Hoa Kỳ
Công nghệ sạch đang thực sự phát triển nhanh, mở ra nhiều triển vọng cho nghiên cứu
và ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế có quy mô tại các quốc gia. Hoa Kỳ là một trong
những quốc gia đang nhanh chóng mở rộng lĩnh vực công nghệ sạch dựa trên cơ sở lựa
chọn những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và điều kiện cụ thể của mình, thông qua việc
triển khai sáng kiến sử dụng các tài nguyên dựa vào sinh học, nhằm sản xuất điện, nhiên
liệu, hóa chất và sợi công nghiệp…

T

ừ thập kỷ những năm 90 của thế kỷ trước, một
số bang của Hoa Kỳ đã phát triển công nghệ sạch
thông qua việc sản xuất nguyên liệu sinh khối từ
ngô và một số cây ngũ cốc. Các phụ phẩm động
vật, chẳng hạn như nước sữa, cũng được sử dụng làm
nguyên liệu sản xuất etanon. Chính phủ Hoa Kỳ đã ban
hành các quy tắc để khuyến khích sự đặt hàng của Liên
bang đối với các sản phẩm công nghiệp dựa vào sinh học ở
11 loại, từ dầu bôi trơn đến sợi, chất dẻo và sơn. Điển hình
là Cargill Dow - Tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh
vực nông nghiệp và thực phẩm, đã sản xuất bao bì chất dẻo
và sợi vải từ ngô (kể cả phế thải sinh khối ở dạng thân cây,
lá, vỏ bắp…). Trong những năm qua, một trong những việc
làm đáng khích lệ của Cargill Dow là thành công trong việc
sản xuất chất dẻo từ ngô, đó là poly(lactic) axit hay PLA, là
một loại chất dẻo thực vật có được từ việc tổng hợp đường
dextrose trong ngô, có thể phân hủy được. Thành tựu và
phát minh của Cargill Dow đã đoạt Giải thưởng Presidential Green Chemistry Challenge năm 2002. Loại chất dẻo
này được sử dụng để sản xuất chai nước, túi đựng và được
dệt thành sợi để làm quần áo thay cho polyester và nhiều
ứng dụng khác trong nông nghiệp. Theo Tập đoàn Cargill
Dow, việc sản xuất chất dẻo trong điều kiện trên sẽ giảm
thiểu được 20 đến 50% năng lượng sử dụng so với việc sản
xuất theo quy trình chất dẻo hiện tại.
Tại bang Califonia của Hoa Kỳ, Chính phủ đã có kế
hoạch xây dựng 02 nhà máy năng lượng tái tạo, đó là: Nhà
máy Điện mặt trời Rice tại thị trấn Rice, hiện đang được
xây dựng bởi Công ty TNHH Solar Reserve. Những tấm
pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên một vùng sa mạc
rộng lớn, với diện tích 600 hecta. Với việc sử dụng gương
phản chiếu, ánh sáng mặt trời sẽ được tập trung vào hệ
thống muối lỏng. Nhiệt được truyền từ hệ thống muối lỏng
này đến bộ trao đổi nhiệt và vận hành tuabin hơi. Dự kiến,
Nhà máy Điện mặt trời Rice sẽ chính thức đi vào hoạt động
vào năm 2013. Lúc đó, Công ty Khí và Điện Pacific sẽ mua
trung bình 448 GWh điện mỗi năm. Nhà máy thứ hai là
Nhà máy Năng lượng sinh khối tại thành phố Stockton có
công suất 45 MW, chủ yếu sử dụng dầu và nhiên liệu chiết
xuất từ than cốc, dự kiến đáp ứng từ 20 - 25% khả năng
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phát điện. Tuy nhiên, nếu Ủy ban Ích lợi công cộng bang
California cấp giấy phép dài hạn cho Công ty Khí và Điện
Pacific, điện năng được sản xuất từ năng lượng sinh khối có
thể tăng lên 50%. Hiện, Công ty Khí và Điện Pacific đang
đẩy mạnh các hoạt động, dự án nhằm đáp ứng mục tiêu sử
dụng năng lượng tái tạo, đầu tư với nguồn vốn chiếm 20%
doanh số bán lẻ từ các nguồn năng lượng tái tạo.
Ngoài ra, theo nghiên cứu mới đây của Công ty Nghiên
cứu năng lượng nổi tiếng SBI (Hoa Kỳ), dự báo đến năm
2015, thị trường nhiên liệu sinh học tảo biển có thể đạt
1,6 tỉ USD, với mức tăng trưởng hàng năm là 43,1%. Việc
sử dụng vi tảo có lợi hơn các loại cây có dầu khác do năng
suất dầu cao gấp 19 - 23 lần trên cùng một diện tích đất
trồng. Mặc dù tảo sinh ra CO2 khi bị đốt cháy, nhưng nó
cũng sử dụng chính CO2 để tăng trưởng. Do vậy, khi các
trại nuôi trồng tảo với số lượng lớn tới mức có thể dùng sản
xuất nhiên liệu sinh học, chúng sẽ hấp thụ bớt khí thải gây
hiệu ứng nhà kính. Ngành công nghiệp đang trỗi dậy này
nhận được sự khuyến khích phát triển lớn khi các quan hệ
đối tác chiến lược đang dần thay thế các khoản cho vay
ưu đãi hàng triệu USD của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ từ năm
2009. Báo cáo “Các công nghệ nhiên liệu sinh học” từ tảo:
Xu hướng thị trường và sản phẩm toàn cầu giai đoạn 2010
- 2015” của SBI chỉ rõ rằng, việc sản xuất tảo cho nhiên
liệu sinh học là có tính khả thi và hấp dẫn nhất trong số các
loại nhiên liệu sinh học do lợi nhuận cao tính theo diện
tích gieo trồng và ảnh hưởng môi trường thấp nhất. Ngoài
ra, các tập đoàn của Hoa Kỳ đã có các quan hệ chiến lược
với các tập đoàn ExxonMobil, Chevron, BP, Dow Chemical,
Desmet Ballestra và nhiều công ty khác trên thế giới sẽ thúc
đẩy khoản đầu tư cần thiết cho việc sản xuất thành công
nhiên liệu sinh học từ tảo biển. Hải quân Hoa Kỳ đã quyết
định sử dụng nhiên liệu truyền thống pha trộn nhiên liệu
sinh học cho Hạm đội Thái Bình Dương gần đây là một
tín hiệu cho thấy, lợi ích của việc sử dụng nguồn nhiên
liệu tái tạo như nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, quy trình
chuyển hóa dầu tảo thành dầu diesel sinh học tương tự
như quá trình điều chế dầu thực vật thành dầu diesel sinh
học, nhưng chi phí sản xuất cao hơn. Đây cũng là một trở
(Xem tiếp trang 17)
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Phú Thọ:

Tiếp tục duy trì và nhân rộng
sản xuất sạch hơn
Tích cực áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH), Phú Thọ không chỉ thu được
những lợi ích kinh tế, lợi ích môi trường SXSH còn đang thực sự giúp uy tín của doanh
nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng cao.

P

hú Thọ là một trong 5 tỉnh
mục đầu tiên triển khai các
dự án XSSH, nằm cách thủ
đô Hà Nội không xa, có
nhiều điều kiện thuận lợi để các
doanh nghiệp trên địa bàn sớm tiếp
cận chiến lược SXSH, đưa kế hoạch
hành động quốc gia về SXSH vào
hoạt động. Bộ Công Thương đã phối
hợp với các đơn vị có nhiều năng
lực, kinh nghiệm như Trung tâm Sản
xuất sạch Việt Nam, Viện Công nghệ
châu Á tại Việt Nam… tổ chức hơn
20 khóa đào tạo, hội thảo nâng cao
năng lực hiểu biết về các chính sách,
pháp luật của Nhà nước liên quan
đến quản lý môi trường và SXSH cho
CBCNV trong các doanh nghiệp trên
địa bàn Phú Thọ. Đồng thời hướng
dẫn các doanh nghiệp xây dựng cơ
chế tổ chức và hình thành mạng
lưới, hình thức quản lý sản xuất kinh
doanh theo hướng SXSH. Từ năm
2007 đến nay, Sở Công Thương,
Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và
TKNL Phú Thọ đã thường xuyên phối
hợp với các cơ quan liên quan, tuyên
truyền, phổ biến về SXSH, TKNL và
những lợi ích của việc áp dụng SXSH
đem lại. Hàng năm, Sở Công Thương
đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu các
điều kiện an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp; lựa chọn các doanh nghiệp
sản xuất công nghiệp thuộc các lĩnh
vực khác nhau nhằm xây dựng các
mô hình trình diễn áp dụng SXSH
trong công nghiệp, áp dụng các giải
pháp giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn.
Các dự án trình diễn đã giải bài toán

Áp dụng qui trình sản xuất sạch hơn đang mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho Công ty
Dệt Vĩnh Phú 						
Ảnh: CTV

cải thiện tình hình với chi phí thấp
và thông qua áp dụng SXSH. Các
doanh nghiệp sau khi áp dụng các
giải pháp SXSH đã thu được những
kết quả tích cực, như: Giảm tiêu hao
nhiên liệu, năng lượng; phân loại xử
lý giảm thiểu ô nhiễm ngay tại nguồn
phát sinh nên nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh, giảm chi phí sản
xuất sản phẩm.
Đánh giá về hiệu quả của việc
áp dụng SXSH trong công nghiệp,
đại diện các doanh nghiệp trên địa
bàn Phú Thọ cho biết: “SXSH đã góp
phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí
sản xuất, nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, nâng cao ý thức
tiết kiệm của người lao động trong
sản xuất và bảo vệ môi trường, cải
thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu
ô nhiễm, xây dựng hệ thống quản lý
môi trường đơn giản cho đơn vị”.

Điển hình những lợi ích cơ bản
mà các giải pháp SXSH mang lại là
giúp Công ty Dệt Vĩnh Phú tiết kiệm
14% điện trong phân xưởng sợi, 9%
điện trong phân xưởng dệt và 4%
than dùng để sinh hơi cho quá trình
hồ vải; ngành sản xuất giấy tại Phú
Thọ giảm lượng tiêu thụ nước từ 1530%, điện từ 10-15%, nguyên liệu
đầu vào khoảng 5%...
Những kết quả đạt được từ việc
triển khai các hoạt động SXSH ở
Phú Thọ được đánh giá rất cao. Tuy
nhiên, trong quá trình triển khai
thực hiện, các đơn vị vẫn còn gặp
rất nhiều khó khăn, nhất là đối với
những dự án lớn. Nguyên nhân là do
năng lực quản lý dự án của một số
doanh nghiệp còn nhiều hạn chế đã
làm cho kế hoạch thực hiện dự án
trình diễn tại các doanh nghiệp còn
chậm hơn so với tiến độ; nhận thức
Số 2 - Tháng 10/2012
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về SXSH của người lao động còn chưa
đầy đủ, ý thức tự giác tiết kiệm chưa
trở thành một thói quen, nên cần có
những qui định cụ thể và được giám
sát chặt chẽ, sát sao. Đặc biệt là khó
khăn về nguồn kinh phí, trong khi
nguồn ngân sách của Tỉnh chưa có sự
hỗ trợ, còn kinh phí dành cho SXSH
của doanh nghiệp còn hạn hẹp, chưa
đủ khả năng để triển khai thực hiện
các giải pháp lớn như thay thế hoặc
chuyển đổi công nghệ, đầu tư hệ
thống máy móc thiết bị để giảm thiểu,

xử lý ô nhiễm môi trường. Các doanh
nghiệp phải tự chủ động về vốn để
thực hiện dự án, nên gặp rất nhiều
khó khăn khi triển khai thực hiện.
Năm 2013 đang cận kề, Phú Thọ
cũng đang hướng tới mục tiêu 70%
cơ sở SXSH trong công nghiệp của
tỉnh được phổ biến và áp dụng SXSH,
từ đó sẽ giảm nguyên liệu đầu vào
10%, giảm 20% tổng lượng phát thải.
Từ thực tế triển khai thực hiện các
hoạt động về SXSH trên địa bàn tỉnh
Phú Thọ trong những năm qua cho

thấy, còn nhiều vấn đề cần phải rút
kinh nghiệm, như: Đối với các cơ sở
sản xuất công nghiệp, cần tập trung
kiểm soát chặt các khâu gây lãng phí
và đặt kế hoạch giải quyết theo từng
giai đoạn; các doanh nghiệp cần làm
chủ được các kỹ thuật và phương
pháp luận để triển khai SXSH tại đơn
vị mình, hình thành một hệ thống
quản lý tích hợp về sản xuất và môi
trường để duy trì SXSH và quản lý
môi trường một cách bền vững.n
Thu Trang

Tái chế dầu phế liệu thành dầu đốt công nghiệp...
được bổ xung các loại hóa chất, phụ
gia cần thiết để sản xuất thành phẩm
là các loại sản phẩm thương phẩm
như: dầu động cơ, dầu thủy lực, dầu
bôi trơn công nghiệp…
Các dầu thành phẩm được pha chế
ngay tại nhà máy hoặc được bán cho
các đơn vị pha chế dầu nhờn sau khi
có kiểm tra về chất lượng sản phẩm và
quy phạm về an toàn môi trường.
Có thể nói, trong dây chuyền công
nghệ được dự án hoàn thiện dựa trên
cơ sở các trang thiết bị truyền thống
được sử dụng trong tái chế dầu thải
đang được ứng dụng ở các nước trên
thế giới, bao gồm: lò hơi, máy lọc ép
ZLY, máy lọc tinh TYA, máy khuấy
2,5kW, bể chứa 30m3, bể chứa
10m3, bảng điều khiển…

Vừa làm lợi cho 		
doanh nghiệp, địa phương

Anh Phùng Đức Phúc cho biết
thêm, tổng công suất thiết kế của
mô hình trình diễn này là 11.500
tấn/năm, đơn vị chuyển giao công
nghệ và lắp đặt lò đốt rác là Công ty
TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo
vệ môi trường có địa chỉ: Số 2/8 Tây
Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Đơn vị lắp
đặt công nghệ xử lý tái chế dầu thải
thu hồi dầu dốc và dây chuyền xử
lý tái chế dầu đốt lò công nghiệp là
Công ty Dịch vụ Xây dựng thương
mại Chức Phú, Thanh Hóa.
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Ông Hà Ngọc Bình, Chủ nhiệm
HTX Vận tải Chiến Công vui mừng
chia sẻ: “Chúng tôi thường rất băn
khoăn, lo lắng vì lượng dầu công
nghiệp thải ra hàng ngày không biết
xử lý thế nào, rồi lượng giẻ lau máy
vứt ra ngồn ngộn sau mỗi ca làm
việc… Tất cả đều có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường rất cao. Từ lâu,
HTX Chiến Công đã có kiến nghị về
việc hãy giới thiệu cho chúng tôi một
cơ quan nào đó chuyên xử lý chất
thải công nghiệp để giảm lượng phát
thải ra môi trường mà chưa đạt được.
Vì vậy, biết HTX Phúc Lợi đang xây
dựng và đã thành công với đề án xử
lý chất thải công nghiệp, tái chế dầu
phế liệu thành dầu đốt công nghiệp
chúng tôi rất mừng. Như vậy là đã
có một đơn vị có chức năng xử lý
nguồn chất thải do HTX mình gây ra,
thật là yên tâm. Tôi cũng đề nghị các
doanh nghiệp nên cộng tác với HTX
Phúc Lợi nhằm mục đích làm cho
môi trường Thái Nguyên ngày càng
bớt ô nhiễm hơn”. Đúng như vậy,
việc cho ra đời một dây chuyền xử
lý chất thải công nghiệp, tái chế dầu
phế liệu thành dầu đốt công nghiệp
là một việc làm “gãi đúng chỗ ngứa”.
Nguồn nguyên, nhiên liệu mà HTX
Phúc Lợi luôn cần được cung cấp là
rác thải công nghiệp từ các đơn vị sản
xuất như chất thải rắn gồm đất, cát,

(Tiếp theo trang 9)

giẻ lau… lẫn tạp chất, lẫn dầu, giấy,
nhựa, bao bì, phế liệu…, còn chất
thải lỏng là dầu lẫn nước bùn, lẫn tạp
chất, dầu thải, mỡ thải… HTX Phúc
Lợi thường ký hợp đồng với các tổ
chức, cơ sở sản xuất và kinh doanh
để thu gom và xử lý thuê các chất
thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất
này.
Sự mạnh dạn, dám tiên phong
vào những lĩnh vực mới đã mang lại
cho HTX Phúc Lợi rất nhiều thành
công. Đầu tiên là sản phẩm và thị
trường tiêu thụ. Căn cứ trên cơ sở
nguyên liệu sản xuất và công nghệ
sản xuất được triển khai, mỗi năm đề
án giải quyết được 6.710 tấn dầu đốt
lò công nghiệp; 2.560 tấn dầu gốc
và 2.230 tấn rác thải được xử lý. Dự
kiến công suất sản xuất còn có thể
tăng khoảng 1,2 – 1,7 lần phụ thuộc
vào nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và
khả năng cung ứng nguyên liệu của
đề án. Hầu hết các sản phẩm của
đề án được phục vụ chủ yếu cho
các công ty làm gạch, gốm sứ, giấy,
nhựa, luyện kim… Các sản phẩm
của HTX có chất lượng tốt, giá thành
phù hợp, được các bạn hàng đánh
giá cao, thị trường chấp nhận, sản
phẩm được xuất đi các tỉnh như: Hà
Nội, Nam Định, Hà Tây, Thanh Hóa,
Bắc Giang…n
Tùy Minh

GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH

Sóc Trăng: Triển khai chương trình ứng
dụng công nghệ SXSH
Nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH)
tới phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh Sóc Trăng đã triển
khai chương trình ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn
(SXSH) góp phần giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà
kính từ các ngành sản xuất công nghiệp. Trong đó, tập trung
vào 2 ngành chính là chế biến thủy sản và sản xuất đồ uống.
Đối với các nhà máy chế biến thủy sản, UBND tỉnh đã
cho triển khai nhiều quy trình sản xuất mới nhằm làm giảm
mạnh lượng phát thải. Cụ thể, cải tiến công đoạn rửa khay,
thay thế các khay trước đây bằng xô chứa lớn nhằm tiết
kiệm đáng kể lượng nước rửa tới 25%; rửa bằng vòi phun
cao áp có thể giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ rửa thông
thường sử dụng vòi không áp và thau dội nước...
Ngoài ra, quy trình mới giảm lượng chất tẩy rửa sử dụng
(chlorine, xà bông), qua đó giảm vốn đầu tư, chi phí vận
hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải... Về tiết kiệm
năng lượng, quy trình sản xuất mới thay thế ballast từ bằng
ballast điện tử, thay đèn huỳnh quang T10 bằng T8... Các
doanh nghiệp còn thực hiện nhiều cải tiến khác như thay
đổi bao bì, sử dụng loại giấy đóng gói thay cho việc sử dụng
bao nilon, có thể tái chế, dễ phân hủy ngoài môi trường hơn
bao nilon...
Quá trình sản xuất bia tác động mạnh đến môi trường
như lượng nước thải rất lớn chứa nhiều chất hữu cơ, pH
cao, nhiệt độ cao... Vì vậy, trong chương trình “Ứng dụng
công nghệ sạch trong sản xuất nhằm giảm lượng khí thải ra,
giảm nguy cơ hiệu ứng nhà kính” tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra
hàng loạt biện pháp SXSH áp dụng tại các doanh nghiệp sản
xuất bia từ công đoạn nấu đến lên men, chế biến như: Lựa
chọn thiết bị nghiền và lọc; thu hồi dịch nha loãng; thu hồi
bia tổn thất theo nấm men; giảm tiêu hao bột trợ lọc; giảm
thiểu lượng bia dư; dùng công nghệ lên men nồng độ cao,
giảm mức tiêu hao năng lượng; ứng dụng công nghệ mới
(bao gồm cả sử dụng enzyme) để rút ngắn thời gian sản suất,
tăng hiệu suất.
Ngoài ra, sử dụng các hóa chất diệt khuẩn thân thiện
môi trường để khử trùng thiết bị thay vì dùng hơi nóng; kết
hợp cung cấp nhiệt và phát điện (CHP)... Theo tính toán,
với công suất phổ biến hiện nay là 20 triệu lít/năm, việc
thực hiện sản xuất theo quy trình này có thể mang lại hiệu
quả 6 tỷ đồng/năm, chưa kể đến việc giảm chi phí xử lý môi
trường...
Theo đánh giá của UBND tỉnh Sóc Trăng, sau khi thực
hiện các biện pháp ứng dụng công nghệ sạch, khối lượng
nguyên liệu, nhiên liệu, điện, nước tiêu thụ đều giảm. Bên
cạnh đó, hơi độc, nước thải, chất thải rắn đều giảm do cải
tiến, đổi mới thiết bị, tối ưu kỹ thuật… Chính vì vậy, mức ô
nhiễm trong quá trình sản xuất cũng giảm đáng kể.
Thanh Hải

An Giang triển khai SXSH
Sở Công thương An Giang vừa tổ chức hội nghị
triển khai kế hoạch hành động của UBND tỉnh về
SXSH và tập huấn nâng cao nghiệp vụ triển khai
SXSH cho gần 100 cán bộ địa phương và doanh
nghiệp.
Hội nghị đã giới thiệu các văn bản của tỉnh về
SXSH, kế hoạch hành động, Chỉ thị của UBND
tỉnh về áp dụng SXSH trong các doanh nghiệp sản
xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đánh giá hoạt
động triển khai SXSH thời gian qua. Đồng thời,
trang bị những kiến thức cơ bản về lợi ích áp dụng
SXSH, chiến lược SXSH trong công nghiệp, các dự
án tại Việt Nam và quốc tế tài trợ; những quy định
bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp, lợi ích thực
hiện ISO 14001…
Thời gian qua, các doanh nghiệp áp dụng
SXSH trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế, do đó cần
thiết trang bị nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng
cường áp dụng SXSH tiết kiệm nhiên liệu, giảm
chi phí.
Châu An

Bắc Giang ưu tiên thu hút 		
vốn FDI lĩnh vực công nghệ cao,
công nghệ sạch
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cho biết,
trong tháng 9/2012, tỉnh đã cấp thêm giấy chứng
nhận đầu tư cho 2 nhà đầu tư nước ngoài với vốn
đăng ký 12,2 triệu USD. Hiện nay trên địa bàn
tỉnh đã có 102 dự án FDI được cấp phép đầu tư
còn hiệu lực và đang hoạt động. Trong thời gian
tới, tỉnh tập trung thu hút đầu tư của các đối tác có
tiềm lực tài chính, công nghệ cao, công nghệ sạch
như Nhật Bản, Mỹ và các nước EU.
Bắc Giang phấn đấu từ nay đến năm 2020 đạt
2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút
mới và bổ sung. Riêng năm 2012, tỉnh phấn đấu
thu hút khoảng 17.000 tỷ đồng (trên 813 triệu
USD) vốn đầu tư đăng ký của các dự án trong và
ngoài nước.
Nhờ thu hút được các dự án FDI, tỉnh Bắc
Giang đã huy động thêm được nguồn vốn quan
trọng cho đầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế.
Các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tạo việc làm cho trên 45.000 lao động trực
tiếp và hàng vạn lao động gián tiếp khác của địa
phương, đạt tổng doanh thu từ năm 2010-2012
là 725 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt 610 triệu
USD.
Việt Hùng
Số 2 - Tháng 10/2012
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TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Hỏi: Tôi thường nghe đài báo nhắc đến công nghệ sạch và
SXSH. Vậy Công nghệ Xanh có thể cho biết công nghệ sạch khác
SXSH như thế nào?
Đúng là hiện nay nhiều người đang nhầm khái niệm
công nghệ sạch và SXSH. Công nghệ sạch có thể được áp dụng
ngay ở giai đoạn thiết kế với những thay đổi căn bản trong quy
trình sản xuất hoặc áp dụng vào trong dây chuyền hiện có bằng
việc phân riêng và tận dụng các sản phẩm thứ cấp mà có thể bị
loại bỏ nếu không áp dụng loại công nghệ này.
Còn khác với công nghệ sạch, SXSH là thực hiện một cách
liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các
quá trình sản xuất, sản phẩm để cải thiện từng bước công nghệ
hiện tại, hướng tới công nghệ mới tốt hơn và sạch hơn nhằm nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanhn của doanh nghiệp, đồng thời
giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Hỏi: Tôi không rõ cơ chế phát triển sạch là gì và mối quan
hệ giữa SXSH và cơ chế phát triển sạch? Xin Công nghệ Xanh
giải thích?
Cơ chế phát triển sạch (CDM -Clean Development
Mechanism) là cơ chế hợp tác được thiết lập trong khuôn khổ
nghị định thư Kyoto (Nhật Bản) tháng 12 năm 1997. Nghị định
thư này đã gây dựng một khuôn khổ pháp lý mang tính toàn cầu
cho các bước khởi đầu nhằm kiềm chế và kiểm soát xu hướng
gia tăng phát thải khí nhà kính; trong đó đưa ra các mục tiêu
giảm phát thải chính và thời gian thực hiện cho các nước phát
triển. Theo đó, các nước phát triển (các nước công nghiệp) hỗ
trợ, khuyến khích các nước đang phát triển thực hiện các dự án
thân thiện với môi trường, nhằm phát triển bền vững.
Mối quan hệ giữa SXSH và cơ chế phát triển sạch (CDM):
- Về bản chất đây là hai hoạt động độc lập:
+ SXSH thực hiện theo 6 bước, 18 nhiệm vụ của UNEP
+ CDM thực hiện theo khuôn khổ nghị định thư Kyoto
- Về mục đích:
+ SXSH nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm ô nhiễm môi
trường cho các doanh nghiệp sản xuất
+ CDM nhằm kiềm chế và kiểm soát xu hướng gia tăng phát
thải khí nhà kính.
- CDM có đa dạng đối tượng áp dụng hơn với bất cứ hoạt
động nào chính đáng mà giúp giảm phát thải khí nhà kính một
cách trực tiếp hay gián tiếp. Như vậy, hoạt động áp dụng SXSH
cho doanh nghiệp nếu như giúp làm giảm phát thải khí nhà kính
thì cũng coi là CDM. Và khi đó, tổ chức đánh giá sẽ chúng nhận
lượng khí nhà kính cắt giảm được và doanh nghiệp sẽ được kinh
doanh chứng chỉ giảm phát thải đó trên thị trường CDM.
Hỏi: Chúng tôi đang lúng túng khi được yêu cầu lập báo
cáo SXSH. Công nghệ Xanh có thể cho biết cách lập một báo
SXSH chuẩn như thế nào?
Đây là câu hỏi khá thú vị, vì không phải cứ biết làm là
biết báo cáo kết quả. Báo cáo SXSH mô tả kết quả đạt được trên
cơ sở mục tiêu hoạt động áp dụng SXSH ở doanh nghiệp. Do đó,
yêu cầu đối với báo cáo SXSH là các thông tin phải rõ ràng, đúng
đắn. Báo cáo cần phải liên kết các sự kiện, phản ánh đúng bản
chất của vấn đề một cách rõ ràng và thông báo các kết quả thu
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HỘP THƯ CÔNG NGHỆ XANH
Để nội dung bài vở của Bản tin Công nghệ Xanh ngày càng phong
phú, đa dạng, phục vụ thiết thực cho việc triển khai Chiến lược SXSH
trong công nghiệp đến năm 2020 tới các địa phương, doanh nghiệp,
kính mời các chuyên gia, các độc giả gửi bài cộng tác, gửi câu hỏi cần
được tư vấn về Văn phòng Ban Điều hành Chiến lược SXSH trong
công nghiệp, Phòng 312, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: 04.22202312. Email: bantincongnghexanh@gmail.com.
Bản tin Công nghệ Xanh mong nhận được nhiều sự cộng tác của các
quý độc giả.
Trân trọng!
được một cách chính xác. Báo cáo cần được viết với ngôn ngữ
phổ thông và cần trích dẫn ở phần tham khảo các qui định, tiêu
chuẩn hiện hành có liên quan.
Báo cáo SXSH nên là một báo cáo độc lập và được chuyển
đến Lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan liên quan. Báo cáo
SXSH được lập với các nội dung như sau:
1. Giới thiệu: Ở phần này bạn cần thể hiện các nội dung
chính sau:
• Mô tả doanh nghiệp: Giới thiệu chung về doanh nghiệp và
cung cấp các thông tin thực tế như tên, địa chỉ, quá trình phát
triển doanh nghiệp; mô tả tóm tắt về sản phẩm, công suất thiết
kế, số lao động, kế hoạch mở rộng, thay đổi, phát triển nếu có;
hiện trang môi trường của doanh nghiệp, chính sách môi trường
của doanh nghiệp
• Giới thiệu về Đội (nhóm) SXSH;
• Mô tả các công đoạn sản xuất;
• Tình hình sản xuất thực tế;
• Các nguyên liệu đầu vào chủ yếu;
• Định mức.
2. Đánh giá: Trong phần này trình bày trọng tâm đánh giá
SXSH đã lựa chọn là một bộ phận của quy trình sản xuất hoặc
một loại nguyên liệu nào đó. Phần còn lại của báo cáo sẽ chỉ tập
trung vào trọng tâm đã lựa chọn này. Các nội dung chủ yếu:
• Sơ đồ dòng chi tiết;
• Cân bằng vật liệu;
• Cân bằng năng lượng.
3. Phân tích nguyên nhân và các giải pháp SXSH:
• Xác định dòng thải và nguyên nhân
• Giải pháp giảm thiểu chất thải
4. Các kết quả trực tiếp và gián tiếp, kết quả có thể thể hiện
bằng tiền, tải lượng chất thải giảm được, hoặc giảm độc tính của
chất thải .Ở phần kế hoạch hành động cần mô tả kế hoạch hoạt
động, kế hoạch giám sát liên tục cũng như liệt kê danh sách các
giải pháp đã thực hiện.
5. Phần phụ lục: có thể đưa các nội dung sau vào phần
phụ lục:
• Sơ đồ phân bố của doanh nghiệp
• Sơ đồ dòng chi tiết của quá trình sản xuất
• Số liệu đo đạc cho cân bằng vật liệu
• Hồ sơ tiêu thụ nước, năng lượng
• Kết quả giám sát dòng thải
• Bảng cho điểm tính khả thi
• Bảng đánh giá các giải pháp SXSH.
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Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1393/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về
tăng trưởng xanh. Theo đó, giai đoạn 2011-2020, nhiệm vụ Chiến lược đề ra là giảm cường độ phát thải khí nhà
kính 8-10% so với mức 2010, giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 1-1,5% mỗi năm. Giảm lượng phát thải khí
nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 10-20% so với phương án phát triển bình thường.
Đến năm 2030, giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm ít nhất 1,5-2%, giảm lượng phát thải khí nhà kính
trong các hoạt động năng lượng từ 20-30% so với phương án phát triển bình thường.
Chiến lược cũng hướng đến xanh hóa sản xuất. Cụ thể, thực hiện một chiến lược “công nghiệp hóa sạch” thông
qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuyến khích
phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân
thiện với môi trường, đầu tư phát triển vốn tự nhiên; tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm.
Đến 2020, giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 42-45%; tỷ lệ cơ sở sản xuất
kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường là 80%, áp dụng công nghệ sạch hơn 50%, đầu tư phát triển các ngành hỗ
trợ bảo vệ môi trường và làm giàu vốn tự nhiên phấn đấu đạt 3-4% GDP.
Chiến lược cũng đặt mục tiêu, đến năm 2020, 60% đô thị loại III có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy
chuẩn quy định, với đô thị loại IV, loại V và các làng nghề là 40%; 100% khu vực bị ô nhiễm nặng được cải thiện
môi trường; tỷ lệ đô thị lớn và vừa đạt tiêu chí đô thị xanh phấn đấu đạt 50%.
Hoàng Diên

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu
Ngày 5/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1474/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành
động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020.
Mục tiêu đến năm 2020, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển bền vững. Giai đoạn
2012-2020 sẽ thực hiện 65 đề án, dự án, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu. Trong
đó có nhiều đề án tập trung cho công nghệ sạch để tăng trưởng xanh và thân thiện môi trường như Xây dựng chiến
lược tăng trưởng xanh của Việt Nam với mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng các-bon thấp, lối sống xanh, tiêu
dùng bền vững; Xây dựng kế hoạch loại bỏ công nghệ kém hiệu quả, không thân thiện với khí hậu trong nông
nghiệp, công nghiệp, năng lượng và giao thông vận tải; danh mục các công nghệ thay thế với các tiêu chí về phát
thải phù hợp; Thí điểm mô hình khu đô thị xanh, khu dân cư xanh tiết kiệm năng lượng, nguyên nhiên liệu, thân
thiện với khí hậu; Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (theo đề án đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết dịnh số 1419/QĐ-TTg); Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng các
phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng, loại dần các phương tiện tiêu tốn nhiên liệu; phát triển giao thông vận
tải công cộng từ các đô thị, kiểm soát sự gia tăng phương tiện vận tải cá nhân; triển khai việc chuyển xe buýt, xe taxi
sang sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên nén, khí hóa lỏng; Ứng dụng công nghệ mới ít phát thải khí nhà kính trong sản
xuất công nghiệp; nghiên cứu đổi mới và ứng dụng công nghệ cao trong các ngành công nghiệp trọng điểm; xây
dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng trong sản xuất vật liệu
và các công trình xây dựng; Áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải, kỹ thuật chôn lấp để thu hồi khí mê
tan; ứng dụng công nghệ hiện đại xử lý rác thải cho các khu đô thị và vùng nông thôn; Triển khai Chương trình Khoa
học và Công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015; Xây
dựng Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020…
Ngọc Bích

Ứng dụng công nghệ sinh học...

(Tiếp theo trang 12)

ngại trong việc đưa tảo nhiên liệu tham gia thị trường. Tuy nhiên, điều này có thể khắc phục được bằng cách cải
thiện phương pháp nuôi trồng tảo biển. Theo nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ
Rochester (RIT) của Hoa Kỳ, khả năng phát triển diesel sinh học từ vi tảo được trồng trong nước thải. Dự án này đạt
“độ xanh” gấp 2 lần vì tảo tiêu thụ nitrat, phốt phát và làm giảm vi khuẩn cùng các độc tố trong nước. Kết quả là xử
lý được nước thải và cung cấp nhiên liệu sinh học triển vọng. Việc tìm kiếm được giống tảo phù hợp và có khả năng
sinh dầu cao hơn cũng là một hướng đi hứa hẹn trong việc nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học từ tảo. Bên cạnh
đó, để giảm chi phí sản xuất, hệ thống nuôi trồng tảo còn có thể tạo ra bằng cách tận dụng nước thải từ các nhà máy
và hộ gia đình để nuôi tảo. Do đó, việc Chính phủ Hoa Kỳ đầu tư vào lĩnh vực này chỉ là vấn đề thời gian và ngành
công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo biển ở Hoa Kỳ dự đoán sẽ có sự tăng trưởng trong tương lai không xa.
An - My
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đội ngũ tư vấn

sản xuất sạch hơn

Xuất khẩu

dây chuyền sấy cơm dừa
theo công nghệ tầng sôi
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