Thư ngỏ
Bạn đọc thân mến!
Bạn đang cầm trên tay cuốn Bản tin Công nghệ Xanh số đầu tiên tháng 8
năm 2012, xuất bản hai tháng một kỳ với mục tiêu cung cấp thông tin nhanh nhất
tới bạn đọc về các kết quả nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng và phổ
biến công nghệ xanh, sạch, thân thiện môi trường trong các hoạt động sản xuất
công nghiệp.
Qua các tài liệu khoa học và các ấn phẩm tạp chí chuyên ngành, hẳn các bạn
đã gặp nhiều tên gọi khác nhau của những xu hướng công nghệ được phát triển và
sử dụng trong công nghiệp góp phần giảm thiểu, loại bỏ, và cải thiện các vấn đề ô
nhiễm môi trường. Những tên gọi đó có thể khác nhau với những định nghĩa không
hoàn toàn trùng khớp. Bất kể tên gọi là gì, “công nghệ xanh” chính là xu hướng công
nghệ mới và là động lực cho sự phát triển kinh tế bền vững ở tất cả các quốc gia trên
thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Trong khi tại các nước phát triển, công nghệ xanh đã trở thành một ngành
kinh tế với các sản phẩm được thương mại hóa và có đóng góp đáng kể trong tổng
thu nhập quốc dân, tại Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển khác, xu
hướng công nghệ này mới chỉ bắt đầu được quan tâm và việc ứng dụng chúng còn
chưa phổ biến. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, thiếu thông tin
công nghệ luôn được coi là một trong số các nguyên nhân chính.
Vì lý do trên, Bản tin Công nghệ Xanh ra đời với mong muốn cung cấp cho
độc giả, đặc biệt là những đạn đọc đã, đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực công
nghệ công nghiệp những thông tin mới nhất về những tiến bộ và xu hướng phát
triển công nghệ xanh của các nước trên thế giới cũng như những ứng dụng trong
hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng, những thông tin được
cung cấp sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng, sử dụng công nghệ xanh, sạch, thân
thiện môi trường trong các cơ sở công nghiệp tại Việt Nam, góp phần thực hiện
mục tiêu của “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng
9 năm 2009.
Hội đồng biên tập Bản tin rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của độc
giả để chất lượng, hình thức và nội dung của Bản tin ngày càng hoàn thiện, thực sự
là người bạn đồng hành của doanh nghiệp trên quá trình tìm kiếm thông tin trong
lĩnh vực sản xuất sạch hơn, hướng tới nền công nghệ xanh, thân thiện môi trường.
Trân trọng!
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Công ty TNHH Vĩnh Tiến thay đổi công nghệ để sản xuất sạch hơn

Ép sữa dừa là một công đoạn rất quan trọng
của quá trình sản xuất kẹo dừa. Trước khi áp
dụng sản xuất sạch hơn (SXSH), Công ty TNHH
Vĩnh Tiến – một doanh nghiệp sản xuất kẹo dừa ở
Bến Tre sử dụng động cơ 10Hp, công suất 500kg/
giờ tiêu thụ điện năng lớn và sử dụng nhiều lao
động (5 công nhân làm việc 8 giờ mỗi ngày), với
hiệu suất thu hồi là 70% cốt dừa và 30% là phụ
phẩm (bã dừa). Nhược điểm của hệ thống này là
lao động thủ công, nên thời gian lưu lớn, sữa dừa
bị kéo dài thời gian oxy hoá, nhiễm khuẩn nên
sinh ra nhiều axit béo tự do (FFA) làm ảnh hưởng
tới mùi vị, chất lượng sản phẩm sau này và rút
ngắn thời gian bảo quản. Mặt khác sữa dừa rất dễ
lẫn dầu máy gây ra sản phẩm hỏng.
Các sản phẩm của Công ty TNHH Vĩnh Tiến
Trong quá trình áp dụng SXSH, Công ty quyết
định đầu tư hệ thống máy liên hợp công suất
800kg cơm dừa trắng/giờ, nên cũng với tỉ lệ thu hồi 70-75% cốt dừa nhưng chất lượng cao hơn hẳn, sữa dừa sạch, thời
gian thu hồi nhanh tránh sự oxy hóa và nhiễm khuẩn sữa dừa, đảm bảo vệ sinh cho khâu chế biến tiếp theo, ưu điểm
khác của máy là vừa ép vừa tách phần sữa dừa và phần bã dừa riêng, hệ thống gồm nhiều bộ phận có mô tơ điều khiển
riêng dễ thay thế và tiện lợi, khi hư hỏng một bộ phận có thể thay thế từng bộ phận và có thể vận hành các bộ phận
khác dễ dàng, đồng thời bã dừa thải ra cũng đảm bảo điều kiện vệ sinh được tái sử dụng làm nguyên liệu chính cho
việc sản xuất bánh dừa, một sản phẩm mới thông qua việc liên kết với máy sấy cơm dừa.
Thiết bị ép sữa dừa được thiết kế mới trên cơ sở có cải tiến công nghệ từ thiết bị cũ đang vận hành, nhằm nâng cao
công suất, tiện lợi khi vận hành, tốn ít lao động và sản phẩm đầu ra đảm bảo vệ sinh. Thiết bị có lắp đặt bộ điều khiển tự
động bằng biến tần nhằm điều chỉnh theo ý muốn tỉ lệ sữa dừa thu hồi, tùy theo mục đích sử dụng cuối cùng của sản
phẩm đầu ra mà điều chỉnh ép kiệt (100% sữa dừa) nếu chỉ sản xuất kẹo, hoặc chỉ ép lấy 70-80% sữa dừa khi muốn sử
dụng luôn phần bã dừa làm bánh dừa. Với ưu điểm như vậy, Công ty đã chủ động hơn trong điều chỉnh kế hoạch sản
xuất thích ứng theo nhu cầu thị trường cho từng loại sản phẩm.
Chi phí đầu tư cho hệ thống này hết 800 triệu đồng, cộng phần cải tạo phân xưởng ép 210 triệu đồng, cùng với một
số giải pháp khác, mỗi năm Công ty đã tiết kiệm 2,7 tỉ đồng so với trước khi áp dụng công nghệ này.
Xuân Tùng

Công ty TNHH YFA thực hiện thành công các giải pháp SXSH

Năm 2009, Công ty TNHH YFA - một doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai thác khoáng sản tại Phú Thọ đã
tham gia áp dụng SXSH vào quy trình sản xuất.
Với 2 sản phẩm chính là cao lanh men và cao lanh phong hóa, quá trình sản xuất các sản phẩm này thường phát
sinh một lượng lớn chất thải rắn là bã quặng (khoảng 132-206 nghìn tấn/năm).
Sau khi lựa chọn thực hiện các giải pháp quản lý nội vi có chi phí thấp hoặc không tốn chi phí như xây cao tường
chắn cát thải giữa bể chứa cát thải và hệ thống máng, bể lắng sản phẩm; Sửa chữa ngay các rò rỉ ống dẫn; Mua
lượng than đủ dùng cho công nghệ để lưu trữ tại khu lò đốt (có mái che)… với mức đầu tư chỉ khoảng 200 triệu
đồng, mỗi năm thu lại được khoảng 700 triệu đồng nhờ giảm thất thoát từ 5-8% nguyên liệu, giảm tiêu thụ khoảng
15% than, giảm tiêu thụ từ 12-16% điện năng.
Bước sang giai đoạn 2, Công ty đã quyết định đầu tư thêm 8,52 tỷ đồng cho các giải pháp lớn hơn mà tiêu biểu
nhất là giải pháp xây dựng phân xưởng tuyển, nghiền chất thải rắn tái sử dụng làm nguyên liệu cho ngành gốm
sứ xây dựng. Kết quả, giảm tiêu thụ nguyên nhiên liệu 400 triệu đồng, đồng thời giảm phát thải 100 tấn CO2/năm.
Bên cạnh đó, với việc tận dụng 100% phế thải cao lanh phong hóa, giúp tiết kiệm 2 tỷ đồng/năm. Toàn bộ chất thải
rắn đã được tận dụng triệt để.
Những kết quả mà Công ty TNHH YFA đạt được là điển hình thành công của tỉnh Phú Thọ, góp phần đẩy mạnh
triển khai Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Bảo Ngọc
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Chiến lược

sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Có thể nói, “Chiến lược
SXSH trong công nghiệp đến
năm 2020” là một trong những
sản phẩm của Hợp phần Sản
xuất sạch hơn trong công
nghiệp, chương trình Hợp tác
phát triển Việt Nam Đan Mạch
về môi trường giai đoạn 20052011 (CPI). Vậy Chiến lược đã
kế thừa được những gì từ CPI,
thưa ông?
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng:
Đúng vậy, Chiến lược SXSH là cơ sở
pháp lý rất quan trọng để duy trì,
nhân rộng và phát triển những kết
quả mà Hợp phần CPI đã đạt được
trong những năm qua, đẩy mạnh áp
dụng SHXH từ nay đến năm 2020.
Để triển khai thực hiện Chiến
lược, Bộ Công Thương đã thành lập
Ban Điều hành và Văn phòng giúp
việc Ban Điều hành Chiến lược, đặt
tại Vụ Khoa học và Công nghệ của

Tháng 9/2009, “Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp đến năm 2020” (gọi tắt là Chiến lược) đã được
Thủ tướng Chính phủ thông qua, nhằm phổ biến SXSH cho
các địa phương trên phạm vi cả nước. Đây được coi là một
bước tiến quan trọng về chính sách của Chính phủ đối với
công cuộc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và
tiết kiệm tài nguyên. Sau gần 03 năm thực hiện, hành trình
triển khai Chiến lược SXSH trong công nghiệp còn dài và
với rất nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu đề ra.
Phóng viên Bản tin Công nghệ Xanh đã có cuộc trao
đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng,
Trưởng ban Điều hành Chiến lược về những mục tiêu và
giải pháp thực hiện Chiến lược trong những năm tới. Trân
trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bộ. Từ năm 2010, được sự ủng hộ của
Nhà tài trợ Đan Mạch, Hợp phần CPI
đã hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược
bằng việc mở rộng phổ biến SXSH
ra các tỉnh, thành phố trên cả nước,
không bó hẹp trong 5 tỉnh mục tiêu
như giai đoạn trước. Việc phổ biến
này chủ yếu thông qua công tác
truyền thông như xây dựng và phát
thành các tờ rơi, phim, bài báo về
các điển hình thực hiện, tổ chức hội
thảo, đào tạo phổ biến SXSH được tổ
chức tại nhiều tỉnh, thành phố; CPI
cũng đã hỗ trợ xây dựng số liệu nền
cho các chỉ tiêu của Chiến lược tại
63 tỉnh, thành, thiết lập hệ thống cơ
sở dữ liệu và trang thông tin điện tử
về SXSH; hỗ trợ các địa phương xây
dựng Kế hoạch hành động SXSH và
xây dựng các đơn vị SXSH cấp tỉnh.
Ngoài những hoạt động trên là
hoạt động khởi động sau khi Chiến
lược ra đời, trong khuôn khổ hoạt

động theo văn kiện, CPI cũng để lại
một số lượng tài liệu và dự án trình
diễn đáng kể có thể tiếp tục được
phát huy, sử dụng cho các mục tiêu
của Chiến lược. Trong đó đáng kể
nhất là gần 20 hướng dẫn SXSH , hầu
hết là cho các ngành công nghiệp
đặc thù và trên 60 dự án trình diễn
SXSH cho các ngành nghề sản xuất
tại 05 tỉnh mục tiêu (gồm Nghệ An,
Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Nam,
Bến Tre).
Vậy ông đánh giá thế nào
về tiến độ thực hiện Chiến lược
sau gần 3 năm thực hiện?
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng:
Trong 2 năm 2010 - 2011, nhờ có sự
tài trợ của Đan Mạch, việc thực hiện
Chiến lược rất thuận lợi. Về cơ bản,
nền tảng cho việc thực hiện đạt mục
tiêu chiến lược đã có. Các nền tảng
này bao gồm năng lực hướng dẫn,
Số 1 - Tháng 8/2012
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đơn vị chuyên trách có khả năng
hướng dẫn thực hiện SXSH tại trung
ương và ít nhất 50% các tỉnh thành,
bộ tài liệu truyền thông, đào tạo đồ
sộ có thể tiếp tục được khai thác sử
dụng, cơ sở dữ liệu, trang thông tin
điện tử...
Trong năm 2012, mặc dù tài trợ
đã kết thúc và thông tư hướng dẫn sử
dụng ngân sách cho thực hiện Chiến
lược chưa được ban hành, nhưng Bộ
Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài
chính bố trí một mức kinh phí nhất
định để duy trì các hoạt động tối thiểu
như đào tạo cho các Sở Công Thương,
duy trì trang web, xây dựng cơ chế
chính sách...
Từ thực tế thực hiện SXSH
tại các doanh nghiệp, theo ông
những ngành nào có tiềm năng
lớn để áp dụng SXSH và tác
động của nó đến doanh nghiệp?
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng:
Thông qua các đơn vị tư vấn, năm
2010 Vụ Khoa học và Công nghệ đã
điều tra tình hình áp dụng SXSH ở Việt
Nam theo các ngành công nghiệp
và thấy rằng, đến thời điểm tháng
12/2010, cả nước có khoảng hơn
1.300 cơ sở sản xuất đã và đang áp
dụng SXSH, trong đó các lĩnh vực có
nhiều doanh nghiệp tham gia SXSH
nhiều nhất là dệt may, xi măng, gạch
gốm, thủy sản (khoảng 80-90 doanh
nghiệp/mỗi lĩnh vực), tiếp đến là các
lĩnh vực nhựa, cao su, chế biến thực
phẩm, gia công kim loại, gỗ, mây tre
(khoảng 45-50 doanh nghiệp/mỗi
lĩnh vực). Một số lĩnh vực như hóa chất
cơ bản, phân hóa học, da giầy … tuy
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
cao, tiềm năng áp dụng SXSH lớn
nhưng số lượng doanh nghiệp tham
gia SXSH hiện vẫn còn khiêm tốn (chỉ
khoảng một vài chục doanh nghiệp).
Theo kết quả các tỉnh báo cáo thì
tại các tỉnh mục tiêu của CPI, công tác
quản lý ô nhiễm đã được nâng cao
hơn một bước và có lồng ghép nội
dung SXSH. Tiềm năng giảm tiêu thụ
nguyên, nhiên, vật liệu thông qua các
dự án trình diễn cho các ngành cũng
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được xác định như ngành sản xuất
giấy giảm được lượng tiêu thụ nước từ
15-30%; điện từ 10-15%; nguyên liệu
đầu vào khoảng 5%; Ngành luyện kim
giảm lượng tiêu thụ điện từ 5-10%,
than từ 7-20%… Đối với các doanh
nghiệp trình diễn đã hoàn thành giai
đoạn 2 (giai đoạn đầu tư công nghệ)
thì mức tiêu thụ than giảm trung
bình từ 23,2%; tiêu thụ điện giảm
trung bình 9%; tiêu thụ nước giảm
trung bình khoảng 23,6%; tiêu thụ củi
giảm trung bình 55,1%... SXSH không
những đã thực sự mang lại hiệu quả
về kinh tế cho doanh nghiệp, hiệu quả
môi trường cho cộng đồng xã hội, mà
còn góp phần tăng sức cạnh tranh của
doanh nghiệp trên thị trường. Việc
triển khai Chiến lược SXSH là một tất
yếu của doanh nghiệp trong xu thế
hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ
như hiện nay.
Vậy xin ông cho biết các mục
tiêu cụ thể cho từng mốc thời
gian được Chiến lược đặt ra như
thế nào và dự báo của ông về
việc thực hiện các mục tiêu đó?
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng:
Các mục tiêu cụ thể đã được nêu
trong trong Quyết định phê duyệt
Chiến lược, cụ thể:
Giai đoạn từ nay đến năm 2015:
50% cơ sở sản xuất công nghiệp
nhận thức được lợi ích của việc áp
dụng SXSH; 25% cơ sở sản xuất công
nghiệp áp dụng SXSH; các cơ sở sản
xuất công nghiệp áp dụng SXSH tiết
kiệm được từ 5-8% mức tiêu thụ năng
lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật
liệu trên đơn vị sản phẩm; 70% các Sở
Công Thương có cán bộ chuyên trách
đủ năng lực hướng dẫn áp dụng SXSH
cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.
Giai đoạn từ năm 2016-2020: 90%
cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức
được lợi ích của việc áp dụng SXSH;
50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp
dụng SXSH; các cơ sở sản xuất công
nghiệp áp dụng SXSH tiết kiệm được
từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng,
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên
đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp

vừa và lớn có bộ phận chuyên trách
về SXSH; 90% các Sở Công Thương
có cán bộ chuyên trách đủ năng lực
hướng dẫn áp dụng SXSH cho các cơ
sở sản xuất công nghiệp.
Kết quả điều tra toàn quốc cuối
năm 2010 cho thấy tại thời điểm đó
có 28% cơ sở công nghiệp có hiểu biết
về SXSH, 11% cơ sở thực hiện SXSH
và 12/63 tỉnh, thành phố có chuyên
gia về SXSH. Với mốc này thì việc đạt
được mục tiêu của năm 2015 và 2020
là không khó với điều kiện bố trí được
nguồn kinh phí thỏa đáng cho việc
tiếp tục tuyên truyền, nâng cao năng
lực, phổ biến hướng dẫn, hỗ trợ đánh
giá SXSH và ban hành được cơ chế tài
chính phù hợp cho các doanh nghiệp.
Nguồn kinh phí thỏa đáng
cho việc thực hiện Chiến lược
như Thứ trưởng nói có lẽ là một
lượng vốn không nhỏ, từ trước
đến nay, SXSH thường được
nước ngoài tài trợ, vậy Nhà nước
sẽ hỗ trợ những gì cho các doanh
nghiệp để thực hiện mục tiêu
Chiến lược SXSH?
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng:
SXSH là một cách tiếp cận mới về sản
xuất mà nếu áp dụng sẽ mang lại
lợi ích cho doanh nghiệp cả về môi
trường, kinh tế và xã hội. Quan điểm
chủ đạo của việc ban hành Chiến lược
là “Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ
kỹ thuật áp dụng SXSH trên cơ sở tự
nguyện và phát huy nội lực của các
cơ sở sản xuất công nghiệp...”. Do vậy,
kinh phí thực hiện SXSH chủ yếu do
doanh nghiệp tự bỏ ra. Nhà nước chỉ
hỗ trợ về cơ chế ưu đãi tài chính, nâng
cao năng lực, cung cấp thông tin, hỗ
trợ kỹ thuật, chỉ rất ít trường hợp sẽ
được hỗ trợ đầu tư dưới dạng dự án
thí điểm. Để thực hiện thành công các
mục tiêu của Chiến lược, không nhất
thiết phải sử dụng quá nhiều kinh phí
từ ngân sách.
Trân trọng cảm ơn ông đã
dành thời gian cho Bản tin Công
nghệ Xanh!
Hồ Nga (thực hiện)

SẢN XUẤT SẠCH
TIÊU HƠN
ĐIỂM

Cần nâng cao nhận thức
của lãnh đạo doanh nghiệp

Thực tế áp dụng SXSH trong những năm qua đã chứng minh được lợi ích cả về kinh tế
và môi trường mang lại cho các doanh nghiệp, nhưng số lượng cơ sở sản xuất áp dụng
SXSH trong thực tế đến nay vẫn còn hạn chế. Điều đó phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân,
khi doanh nghiệp thiếu vốn để thay đổi công nghệ, khi nguồn nhân lực tư vấn và tiếp thu
kiến thức về SXSH còn thiếu và yếu… Nhưng trên tất cả, đó là nhận thức của người chủ
doanh nghiệp về SXSH còn thiếu. Sau đây, Công nghệ Xanh xin giới thiệu ý kiến của một
số nhà quản lý, các chuyên gia tư vấn xung quanh vấn đề này, nhằm tìm ra lời giải cho câu
hỏi làm thế nào để đẩy mạnh áp dụng SXSH trong doanh nghiệp?
TS. Nguyễn Huy Hoàn – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công
nghệ, Chánh văn phòng giúp việc Ban Điều hành Chiến lược: Tuyên
truyền, phổ biến, hướng dẫn SXSH phải thật sâu rộng
và trực tiếp đến doanh nghiệp
Càng ngày, các quy định của Chính phủ về môi trường càng ngặt nghèo,
nếu không làm SXSH, các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn môi
trường bằng 02 cách: Một là xây nhà máy mới với công nghệ sạch, hiện đại
ít chất thải; Hai là xây dựng những hệ thống xử lý chất thải tốn kém. Cả hai
giải pháp đều khó thực hiện hơn áp dụng SXSH vì lý do tài chính. Có thể
nói, SXSH là con đường ngắn nhất để các doanh nghiệp tuân thủ các tiêu
chuẩn môi trường với chi phí hiệu quả nhất, không những thế, SXSH còn
mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho cơ sở sản xuất và cộng đồng.
Hiện tại, Chiến lược SXSH được thực hiện chủ yếu qua hai kênh tổ chức
là các Sở Công Thương (bao gồm cả các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng
và SXSH và các Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp)
và các Hiệp hội ngành nghề, tất nhiên không thể thiếu sự tham gia của các
chuyên gia tư vấn. Việc tư vấn cho doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo
hai cấp là tập huấn phổ biến hướng dẫn và tư vấn đánh giá cơ hội áp dụng
SXSH tại doanh nghiệp.
Với mục tiêu đề ra của Chiến lược thì việc tuyên truyền, phổ biến, hướng
dẫn phải thật sâu rộng và trực tiếp đến 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.
Doanh nghiệp muốn thực hiện SXSH và cần sự hỗ trợ về kỹ thuật, có
thể liên hệ với Văn phòng giúp việc Ban điều hành Chiến lược (CPSI) qua
trang web www.sxsh.vn, CPSI sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong khuôn khổ
cho phép.
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PGS.TS. Ngô Thị Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam: Cần tiếp tục nâng cao nhận thức
của lãnh đạo doanh nghiệp
So với giai đoạn trước, khi suy nghĩ của đại đa số mọi người vẫn cho rằng, SXSH là một cái gì
đó liên quan đến môi trường như xử lý chất thải, thực hiện công nghệ quá cao thì việc ngày nay
ai cũng nhắc đến SXSH với sự thân thiện đã là một sự thành công lớn. Có thể không phải tất cả
các CBCNV trong một doanh nghiệp đều có được nhận thức này, nhưng chí ít là ban lãnh đạo
cũng đã hiểu bản chất của SXSH là tiết kiệm nguyên vật liệu, áp dụng các biện pháp để nâng cao
hiệu quả sản xuất.
Tôi cho rằng, Chiến lược SXSH của Bộ Công Thương là một động lực, song cũng là áp lực cho
các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện SXSH trong hoạt động của mình. Là một đơn
vị tư vấn, tôi thấy nhận thức của doanh nghiệp về việc tiết kiệm qua quản lý nội vi tốt ngày càng
khá hơn. Khó khăn nhất của doanh nghiệp khi áp dụng SXSH là thực hiện các giải pháp cần đầu
tư bởi thiếu nguồn lực về tài chính. Ngoài ra, còn là sự quyết tâm của doanh nghiệp đó nữa. Nhiều
khi chúng tôi mở các lớp tập huấn có mời các lãnh đạo doanh nghiệp đi, nhưng hầu như họ đều giao cho người khác đi
thay thế. Những người này đi về hoặc là báo cáo lấy lệ hoặc là không báo cáo, không truyền đạt đủ tính cần thiết của vấn
đề. Vì vậy, tôi cho rằng, với SXSH, vẫn rất cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức, đặc biệt là với các lãnh đạo doanh nghiệp.
Ông Trần An - Công ty Tư vấn EPRO: Nên tận dụng vốn và công nghệ của nước ngoài thông qua
hợp tác quốc tế
Muốn áp dụng SXSH rộng rãi hơn phải xuất phát từ nhu cầu của chính doanh nghiệp. Nhu
cầu này lại tùy thuộc vào từng thời điểm của từng doanh nghiệp, và đặc biệt còn do môi trường
pháp lý. Khi môi trường chưa minh bạch, chế tài về bảo vệ môi trường chưa rõ ràng, nước thải ô
nhiễm thải ra môi trường thoải mái mà không bị xử lý, hoặc thuế tài nguyên còn rẻ, nhiều doanh
nghiệp sử dụng nước không mất tiền, rồi sử dụng than thổ phỉ… với chi phí rất rẻ, thì việc gì họ
phải nghĩ đến SXSH.
Việc tăng giá điện, than xét ở góc độ nào đó lại là tích cực vì sẽ “xiết” nguồn tài chính khiến các
doanh nghiệp phải nghĩ lại, phải định hướng về cách sản xuất của mình. Tất cả những nước làm
tốt hoặc đi trước về SXSH đều là những nước có nguồn tài nguyên rất đắt như Đức, Nhật, Mỹ…
Về lâu dài, để SXSH được nhân rộng hơn cần sự hỗ trợ từ các hiệp hội nghề, từ Chính phủ thông
qua việc hỗ trợ mạnh về tư vấn, kiến thức chuyên môn. Tôi cho rằng, cốt lõi không phải là vấn đề
cấp vốn, cốt lõi chính là phải thông qua các chương trình hợp tác kiểu công ty với công ty, tập đoàn với tập đoàn để họ sẽ
cung cấp các công nghệ mới giúp doanh nghiệp không phải bỏ tiền ban đầu cho công nghệ nhưng phải chia sẻ lợi nhuận
với họ về sau này. Đây là cách làm hợp với điều kiện của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Vốn và công nghệ nên tận dụng
từ nước ngoài, còn kiến thức thì trong nước có thể hỗ trợ được.
Ông Doãn Trọng Lân - Phó Giám đốc Trung tâm TKNL & SXSH Quảng Nam: Chủ doanh nghiệp cần có tư
duy chiến lược về SXSH để phát triển bền vững
Khi tiếp cận với các doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn gặp phải rất nhiều khó khăn.
Thứ nhất, là sự đồng tình hưởng ứng của doanh nghiệp tham gia thực hiện áp dụng SXSH mới
chỉ trên tinh thần tự nguyện, chứ chưa có sự ràng buộc hoặc điều chỉnh từ phía các công cụ quản
lý nhà nước, để doanh nghiệp quan tâm và tham gia triệt để hơn.
Thứ hai, là các doanh nghiệp chưa thực sự hiểu lợi ích của SXSH, họ vẫn còn quan niệm và đơn
thuần cho rằng, SXSH cũng tương tự như việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải, thường gây chi phí
tăng thêm, không mang lại lợi ích kinh tế.
Thứ ba, là các doanh nghiệp vẫn còn yếu khoa học kỹ thuật quản lý, họ đã không nhìn thấy được
sự thất thoát, lãng phí suốt chu trình sống của sản phẩm trong quy trình sản xuất, việc kiểm toán
phát hiện ra lượng chất thải gây nên những thất thoát đó vẫn không thuyết phục được họ tham
gia thực hiện dự án.
Khó khăn cuối cùng và cũng rất quan trọng, đó là sự yếu kém về kỹ năng quản lý của các chủ doanh nghiệp, bởi họ quá
quan tâm đến vấn đề sản xuất như là một công nhân bình thường, chưa thực sự có được tư duy đúng mức về chiến lược
cũng như sự phát triển bền vững.
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Ông Trần Ngọc Quang – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên: Cần có đội
ngũ tư vấn đủ năng lực và tâm huyết
Để các doanh nghiệp hiểu và áp dụng rộng rãi, hiệu quả SXSH, theo tôi cần phải có những
hành động quyết liệt hơn. Thứ nhất, chúng ta phải chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông
thông qua các lớp tập huấn, hội thảo... nhằm phổ biến khái niệm, biện pháp áp dụng SXSH cho
các doanh nghiệp cũng như các cấp quản lý nhà nước. Thứ hai, cần có đội ngũ tư vấn có đủ
năng lực và tâm huyết về SXSH để có thể trợ giúp các doanh nghiệp thực hiện áp dụng SXSH.
Thứ ba, mỗi địa phương nên thành lập một văn phòng SXSH, đây là cầu nối giữa doanh nghiệp
với các đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và trung ương trong quá trình
thực hiện SXSH tại các doanh nghiệp, văn phòng này nên gắn liền với công tác Khuyến công
của địa phương. Thứ tư, cần có chế tài, quy định cho việc sử dụng năng lượng, bảo vệ môi
trường của các doanh nghiệp. Và hơn hết là cần phải có chiến lược dài hơi trong việc thực hiện
SXSH mà theo tôi, đó là đưa SXSH vào trong các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề nhằm tạo ra các thế hệ cán
bộ, công nhân có trình độ, nhận thức và kỹ năng thực hiện các giải pháp về SXSH.

Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Sản xuất – Thương mại Hữu Nghị: SXSH giúp doanh
nghiệp đạt khả năng cạnh tranh cao hơn
Kinh nghiệm Công ty chúng tôi cho thấy, áp dụng SXSH đã góp phần cải thiện hiệu suất
sản xuất, nâng cao năng suất lao động; Tạo nên hình ảnh tốt hơn về doanh nghiệp mình, đồng
thời cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động và an toàn trong sản
xuất, ổn định môi trường xung quanh...
Theo tôi, để SXSH được áp dụng rộng rãi hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp,
trước tiên các doanh nghiệp cần phải nâng cao nhận thức về SXSH, vì khi bạn đã có những nỗ
lực nhận thức về SXSH, bạn sẽ có thể mở ra được nhiều cơ hội thị trường mới và sản xuất ra các
sản phẩm có chất lượng cao hơn, có thể bán được với giá cao hơn. Các doanh nghiệp thực hiện
SXSH sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, hoặc các yêu cầu của thị trường. Thứ hai, SXSH
phản ánh và cải thiện hình ảnh chung về doanh nghiệp của bạn. Không cần phải nhắc lại, một
công ty với hình ảnh “xanh” sẽ được cả xã hội và các cơ quan hữu quan chấp nhận dễ dàng hơn.
Thứ ba, việc nhận thức ra tầm quan trọng của một môi trường làm việc sạch và an toàn đang ngày một gia tăng trong
số các công nhân lao động. Bằng cách đảm bảo các điều kiện làm việc thích hợp thông qua thực hành SXSH, bạn có
thể làm tăng ý thức của các cán bộ, công nhân, đồng thời xây dựng ý thức kiểm soát chất thải. Các hoạt động như vậy
sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn đạt được khả năng cạnh tranh cao hơn.

Ông Trần Anh Tấn – Giám đốc Trung tâm môi trường và sản xuất sạch: Lồng ghép SXSH vào chiến
lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp
Theo đánh giá, hầu hết các doanh nghiệp đều có tiềm năng giảm lượng nguyên, nhiên liệu
tiêu thụ từ 10-15%. Các doanh nghiệp áp dụng SXSH là doanh nghiệp đã giảm thiểu các tổn
thất nguyên vật liệu, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, do đó sản phẩm có thể đạt sản
lượng cao hơn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao hơn và tất nhiên doanh thu cũng cao hơn.
Hiện Bộ Công Thương đang tập trung triển khai các việc: Nâng cao nhận thức và năng lực áp
dụng SXSH trong công nghiệp; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện
tử về SXSH trong công nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công
nghiệp; hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong công nghiệp và hoàn thiện các cơ
chế chính sách về tài chính thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp.
Do đó, việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về SXSH đến các cấp, ngành, địa
phương, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư là cấp thiết. Cùng với đó, cũng cần lồng ghép nội dung SXSH
vào chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương
trình kế hoạch bảo vệ môi trường của Bộ, ngành và địa phương.
Nhóm PV Công nghệ Xanh
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Rạng Đông đầu tư cho

công nghệ xanh

N

gày nay, xu hướng trên thế
giới là xu hướng sản xuất sạch,
tiêu dùng sạch. Việc sử dụng ít
nguyên liệu hơn trong sản xuất
cũng đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi
trường, chống biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc
thực hành tiết kiệm và đẩy mạnh đầu tư
khoa học công nghệ nhằm thay thế vật tư
nhập khẩu, sản xuất sản phẩm kích thước
nhỏ hơn, sử dụng ít nguyên liệu hơn, hiệu
suất cao hơn luôn là yếu tố quan trọng
hàng đầu trong tư duy của đội ngũ lãnh
đạo và CBCNV của Công ty CP Bóng đèn
phích nước Rạng Đông.
Thực hiện chủ trương này từ nhiều
năm nay Rạng Đông đã bắt tay vào
nghiên cứu sản xuất và cho ra đời các
sản phẩm bóng đèn compact với kích
thước nhỏ hơn mà hiệu suất cao hơn.
Bằng việc hợp tác với Viện Khoa học
Công nghệ Việt Nam về nâng cao chất
lượng ống phóng điện áp suất thấp,
hợp tác với Trường ĐH Bách Khoa Hà
Nội nghiên cứu chất phủ làm tăng độ
bền cơ học của thủy tinh, Công ty đã
sản xuất bóng đèn huỳnh quang T8 có
đường kính chỉ 25,5 mm thay thế cho
bóng đèn huỳnh quang T10 có đường
kính 32 mm tiết kiệm tới 34% nguyên
liệu thủy tinh, giảm chi phí tới 33% giá
thành. Đội ngũ kỹ sư của Công ty cũng
đã nghiên cứu và sản xuất thành công
công nghệ thu nhỏ bóng đèn compact
công suất cao từ 16,5 mm xuống còn
14 mm giảm tới 20% nguyên liệu thủy
tinh, bột, sản xuất các bóng đèn T3 có
đường kính chỉ còn 9 mm thay thế cho
loại T4 đường kính 11,3mm, giảm lượng
thủy tinh, giảm lượng sử dụng bột, thủy
ngân, góp phần giảm chất thải và thân
thiện với môi trường.
Giảm nguyên liệu đầu vào cũng
đồng nghĩa với việc giảm thiểu phát khí
thải CO2 vào bầu khí quyển, giảm gây
hiệu ứng nhà kính khi sản xuất và thân
thiện với môi trường. Toàn bộ bóng đèn
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compact và đèn huỳnh quang của Rạng
Đông được sản xuất trên dây chuyền
công nghệ đồng bộ, sử dụng toàn bộ
ống thủy tinh không chì, không độc hại,
có khả năng ngăn tia tử ngoại, tăng hiệu
suát phát quang với chỉ số hoàn màu
cao.
Trong sản xuất bóng đèn, thủy tinh
đóng vai trò vô cùng quan trọng, chiếm
giá trị cao và có tác động ảnh hưởng
đến chất lượng của bóng đèn. Năm
2007, Công ty quyết định đầu lò thủy
tinh Sodalime có công suất nấu thủy
tinh 30 tấn/ngày. Đây là loại lò hiện đại
của Nhật Bản, có thể điều khiển hoàn
toàn tự động lượng dầu, gió… kiểm
soát tự động được áp suất lò, nhiệt độ
lò… nhờ đó hiệu suất nấu thủy tinh đạt
1,4 tấn/1m2 so với 1 tấn/m2 trước đây,
đồng thời giảm 2.300 tấn khí thải CO2/
năm ra môi trường so với các loại lò
thông thường. Công trình này của Rạng
Đông đã được vinh dự tham gia cơ chế
phát triển sạch (CDM) của Nghị định thư
KYOTO về giảm phát thải khí nhà kính.
Năm 2008, Rạng Đông đầu tư lò
thủy tinh không chì với công suất 19
tấn/ngày tạo ra vật liệu thủy tinh không
chì đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu ROHS
dùng trong sản xuất bóng đèn compact
chất lượng cao, sản xuất loa trụ thay
thế các loại thủy tinh chì độc hại. Trong
thành phần thủy tinh mới này không có
chì và phản ứng thủy ngân với kiềm gây
đen trong quá trình làm việc bị hạn chế,
vì thế mà hiệu suất phát quang, quang
giảm được cải thiện tốt. Không chỉ vậy,
loại thủy tinh không chì này cũng có
chứa các nguyên tố đất hiếm như cerium... có tác dụng ngăn chặn các tia tử
ngoại giúp an toàn cho người sử dụng.
Năm 2011 Rạng Đông tiếp tục cải
tiến lò thủy tinh Sodalime thành lò thủy
tinh trợ đốt bằng điện hiện đại đầu tiên
và duy nhất tại Việt Nam. Việc đưa điện
cực vào trong lòng khối thủy tinh bên
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Dây chuyền sản xuất đèn compact xoắn của
Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

trong lò nấu nâng hiệu suất hấp thụ
nhiệt lên tới 90% so với 25% nếu đốt
bằng dầu. Thành công với công nghệ
này, các kỹ sư của Rạng Đông đã nâng
cấp công suất nấu của lò nấu thủy tinh
lên 36 tấn/ngày, nâng công suất nấu
riêng phần lên 1,88 tấn/m2/ngày, giảm
tiêu hao nhiên liệu từ 250kg dầu FO
xuống còn 145 kg dầu FO/tấn thủy tinh,
lượng điện sử dụng cho nấu thủy tinh
đã đạt được mức thấp hơn mức tiên tiến
của thế giới là 600 kWh/tấn thủy tinh,
giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm khí thải
và chi phí sản xuất thủy tinh.
Không chỉ có vậy, năm 2009, Công ty
CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã
hợp tác với Viện Tiên tiến khoa học và
công nghệ - Trường ĐH Bách khoa Hà
Nội nghiên cứu thành công quy trình và
công nghệ chế tạo bột phát quang ba
phổ kích thước hạt cỡ micromet, thu hồi
và tái chế bột huỳnh quang ba phổ sử
dụng để làm lớp phủ thành ống đèn và
bột phát xạ điện tử trong chế tạo điện
cực thay thế cho sản phẩm cùng loại đã
từng phải nhập ngoại hoàn toàn.
Tháng 4/2011, Công ty chính thức
thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát
triển Rạng Đông, là đầu mối cho công
tác nghiên cứu phát triển nhằm đưa
nhanh các công nghệ mới vào trong sản
xuất, phát triển các sản phẩm mới theo
hướng sản xuất sạch, tiêu dùng sạch,
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cho Công ty. Đây thực sự là nhân tố
quan trọng trong phát triển các nguồn
sáng mới hiệu suất cao, tiết kiệm điện và
thân thiện với môi trường. n
Thu Hồng
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Công ty CP Ô tô Uông Bí thực hiện SXSH:

Đầu tư hệ thống rửa thiết bị khép kín
Sau khi Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí đưa vào sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn trong
rửa các chi tiết, thiết bị thì chất lượng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ngày càng được nâng cao,
chi phí sửa chữa giảm, thời gian nằm xưởng của xe cũng giảm đáng kể, đặc biệt là đảm bảo môi
trường và điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân.

T

ại phân xưởng sửa chữa ô tô của
Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí,
trong ca làm việc, khắp các nhà
xưởng, tiếng máy, tiếng búa ầm
ào, ánh lửa hàn sáng lòa… công nhân
ai cũng chăm chú làm việc trong điều
kiện môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, tuyệt
nhiên không thấy vết tích của dầu, mỡ
vương vãi. Đem những thắc mắc này đến
lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Văn Tình Giám đốc Công ty cho biết, trong những
năm qua, Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí
không ngừng đầu tư, đổi mới nâng cao
chất lượng sản xuất kinh doanh. Do đơn
đặt hàng của khách hàng tăng, đơn vị vừa
mở rộng nhà xưởng và đầu tư thêm nhiều
loại thiết bị cơ khí hiện đại để đáp ứng
nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.
Theo Giám đốc Nguyễn Văn Tình,
trong công nghệ sửa chữa ô tô và các
thiết bị, việc làm sạch các cụm, chi tiết
trước khi lắp ráp có tầm quan trọng đặc
biệt, giúp cho công tác kiểm tra phân
loại mức độ hư hỏng của các chi tiết, phụ
tùng đạt độ chính xác để có phương án
sửa chữa tối ưu. Công tác vệ sinh tẩy rửa
là công đoạn đầu tiên không thể thiếu
và phải đảm bảo sạch sẽ, đòi hỏi phải
có thiết bị chuyên dùng, các phụ tùng,
linh kiện khi đưa vào lắp ráp không để
dầu mỡ và các chất thải rơi vãi trên nền
xưởng, ảnh hưởng đến công tác vệ sinh
- an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Trước đây, tại Công ty, khi các chi tiết
thiết bị tháo ra dính đầy dầu mỡ, bụi đất,
được đặt ra ngoài phun rửa. Làm như vậy,
vừa tốn nhiều nước sạch cho việc tẩy rửa
vừa thải ra ngoài lượng nước bẩn khá
lớn. Trung bình, mỗi ngày đơn vị thải ra
môi trường 40 m3 nước bẩn, lẫn dầu mỡ,
cát, bùn… cần phải xử lý, chi phí hàng tỷ
đồng mỗi năm. Trăn trở mỗi lần xuống
xưởng, dưới sự chủ trì của kỹ sư - Giám
đốc Nguyễn Văn Tình cùng các cộng sự

như kỹ sư Vương Thế Hà - Phó giám đốc
Kỹ thuật, kỹ sư Nguyễn Văn Hân - Trưởng
phòng Kỹ thuật Công nghệ đã tích cực
nghiên cứu và nhanh chóng đưa ra giải
pháp lắp đặt “Hệ thống lọc nước tuần
hoàn trong rửa các chi tiết, thiết bị ô tô”
được vận hành vào tháng 3 vừa qua.
Theo đó, các xe, máy trước khi vào sửa
chữa phải được đưa lên cầu rửa, lên ben,
chống chèn chắc chắn, sau đó dùng máy
bơm áp lực để rửa sạch các loại bụi bẩn,
đất cát, than bám trên thành, thùng, bệ
và các bộ phận trong gầm, trong ca bin
xe. Sau đó mới được cho xe vào xưởng
để cho các tổ sửa chữa chuyên môn tháo
rời các chi tiết và tiến hành việc tẩy rửa
theo 05 bước. Nét nổi bật của hệ thống
tẩy rửa chi tiết của Công ty là sử dụng 03
buồng rửa chuyên dụng để rửa các chi
tiết và cụm chi tiết như: Buồng rửa chi
tiết dạng Block, buồng rửa các chi tiết rời
và buồng rửa các chi tiết dạng trục, cầu
xe. Các buồng rửa này được thiết kế đảm
bảo kín khít không để lọt nước ra ngoài
khi tẩy rửa, trong buồng rửa được trang
bị bể xử lý nước thải để tách dầu và các
cặn bẩn như đất, cát... Trong hệ thống xử
lý nước thải của dây chuyền tẩy rửa chi
tiết là một hệ thống lọc xử lý khép kín
(tuần hoàn) mục đích tận dụng nước và
không xả ra ngoài, cụ thể, nguồn nước
sạch (nước máy) được cấp cho Stec nước
sạch và cấp bổ sung cho Stec nước lọc
qua xử lý đặt trên tầng 2 cấp nước cho
các máy bơm nước áp lực cao thông qua
02 ống nhựa Φ60 để tẩy rửa. Do đó, các
chi tiết thiết bị được đưa vào buồng rửa
kín, có thể xoay đa chiều. Nước tẩy rửa
qua buồng rửa sẽ được đưa ra buồng lọc
gồm nhiều bể lắng. Dầu mỡ và cặn sẽ
được lọc riêng đưa đi xử lý. Còn lại lượng
nước với số lượng tương đối lớn sẽ được
quay trở lại phục vụ việc tẩy rửa các chi
tiết thiết bị khác.

Kết thúc mỗi ca làm việc, người lao
động phải tự sắp xếp lại toàn bộ các
chi tiết, cụm chi tiết, trang thiết bị đảm
bảo gọn gàng; Kiểm tra hố lắng cặn tại
buồng rửa, kiểm tra mực nước tại bể lắng
nếu mực nước cao phải vận hành bơm
xả nước ra khỏi hệ thống tuần hoàn; vệ
sinh toàn bộ buồng rửa và các thiết bị
như máy bơm, xe nâng, ghế đứng và đặt
về vị trí quy định; vệ sinh toàn bộ mặt
bằng khu vực đảm bảo sạch sẽ; thu dọn,
phân loại và vận chuyển các loại chất
thải phát sinh trong ca làm việc nhập về
kho chất thải nguy hại.
Theo sáng kiến này, mỗi ngày chỉ cần
bổ sung 0,5 m3 nước, tiết kiệm 39,5 m3
nước sạch. Lượng nước này trước thải
ra môi trường mỗi ngày, nay được tận
dụng, không phải cung cấp nước nhiều
và đồng thời không phải xử lý nước thải
nhiều như trước. Hệ thống này giúp
tăng năng suất tẩy rửa các chi tiết thiết
bị máy móc trước khi đưa vào sửa chữa,
giảm chi phí, đảm bảo SXSH và đặc biệt
là bảo vệ môi trường hiệu quả, không
thải bất kỳ một loại chất thải nào kể cả
nước chưa qua lọc ra môi trường.
Với việc áp dụng các quy trình vào
sản xuất kinh doanh, nâng cao chất
lượng dịch vụ sửa chữa các loại xe ô
tô và làm sạch các thiết bị sản phẩm,
Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí đã làm
tốt việc xử lý các chất thải trong dịch vụ
sửa chữa xe ô tô, thực hiện nghiêm công
tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo
sức khoẻ cho CBCNV và môi trường tự
nhiên khu vực dân cư. Được biết, hiện
nay, ngoài các công ty cơ khí, các đơn vị
có nhiều thiết bị, ô tô xe máy sửa chữa
tại chỗ trong khối lộ thiên của ngành
Than cũng đến học tập mô hình để về
áp dụng tại đơn vị mình. n
Đỗ Trang
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Công nghệ Thủy tinh siêu bền

Thân thiện môi trường
Mới đây, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Bộ
Công Thương) chính thức công bố: Đã hoàn thiện công
nghệ thủy tinh siêu bền chế tạo bát, cốc, chai, lọ chịu được
va đập mạnh, chịu sốc nhiệt. Có thể nói, đây là một thành
công vinh danh các nhà khoa học Việt Nam, đồng thời, mở
ra một hướng mới cho môi trường Việt Nam bởi khả năng
tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải nhà kính do công
nghệ này mang lại.

V

iệc nghiên cứu để tìm ra công
nghệ thủy tinh siêu bền đã
được Viện Khoa học Công
nghệ Mỏ – Luyện kim bắt đầu
từ rất lâu và đã được thử nghiệm, đưa
vào sản xuất và lắp đặt thành công
trong một số lĩnh vực quan trọng
như hàng không, đường sắt và quốc
phòng. Có thể nói, đây là những lĩnh
vực đặc biệt khó, đòi hỏi yêu cầu rất
cao và nghiêm ngặt về kỹ thuật, đảm
bảo tính bền vững, chống xước, chống
rung, chịu sốc nhiệt… mà tiêu biểu
là đèn sân bay, kính ô tô, đèn đường
sắt… Vì vậy mà Viện Khoa học Công
nghệ Mỏ - Luyện kim đã âm thầm tiến
hành nghiên cứu và thật may là đã chế
tạo thành công nhưng còn khá dè dặt
bởi kinh phí cũng như khả năng ứng
dụng. Vì vậy, đến đầu năm 2012, được
sự trợ giúp của Bộ Công Thương, đề
tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mang
tên “Nghiên cứu công nghệ gia cường
thủy tinh bằng phương pháp hóa học”
của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Luyện kim đã thành công và đi vào sản
xuất thử nghiệm, Viện mới có đủ điều
kiện công bố thông tin rộng rãi về việc
hoàn thiện công nghệ thủy tinh siêu
bền chế tạo bát, cốc, chai, lọ…
TS. Nguyễn Xuân Khoa - Giám đốc
Trung tâm Thực nghiệm và sản xuất
mỏ- luyện kim Tam Hiệp trực thuộc Viện
Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện kim,
chủ nhiệm đề tài, cho biết, loại thủy tinh
siêu bền được tạo ra nhờ công nghệ
“tôi hóa” thủy tinh. Đây là quá trình gia
cường bề mặt thủy tinh thông qua con
đường trao đổi ion. Thủy tinh được đưa
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lên nhiệt độ 400-500 độ C, sau đó thả
vào bể hoặc phun muối nóng chảy chứa
ion, sau khi hạ nhiệt sẽ tạo ứng suất trên
bề mặt thủy tinh, thủy tinh sẽ có khả
năng chịu sốc nhiệt cao. Khi chuyển sản
phẩm từ tủ đá sang lò vi sóng hoặc đổ
ngay nước sôi vào bát đang chứa đồ
đông lạnh từ tủ lạnh âm 20 độ C, bát
không hề gì. Thủy tinh đang nóng 100
độ C có thể thả ngay vào nước lạnh để
rửa luôn, độ bền cơ tăng từ 2-3 lần, khả
năng chịu sốc nhiệt từ 50 lên đến 120
độ C, giảm nguy cơ nứt vỡ. Chưa hết,
TS. Khoa còn chứng minh cho chúng
tôi thấy độ siêu bền của sản phẩm thủy
tinh sau khi đã được ion hóa này, đó là
thả một cái bát từ độ cao 3m rơi xuống
mà không vỡ hay nứt nẻ, sứt mẻ gì.
Sử dụng thủy tinh siêu bền vừa
tăng độ an toàn vừa góp phần bảo
vệ môi trường do giảm được lượng
nguyên liệu và năng lượng (thủy tinh
thường được nấu ở 14000C trong 12
÷ 24 giờ) dùng để sản xuất thay thế
thủy tinh vỡ, cũng như thời gian đi
lại mua bán. “Chúng tôi đảm bảo sản
phẩm mình nghiên cứu ra không gây
ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người
sử dụng. Có thể hoàn toàn tin tưởng
rằng, sản phẩm thủy tinh này không
chứa chì, cadmi hay chất có hại cho
sức khỏe như một số loại nhựa hay
men gốm trên thị trường. Ngoài ra,
nhờ được tôi hóa, tuổi thọ sản phẩm
cao hơn nhiều nên làm giảm lượng
phế thải ra môi trường cũng như nhu
cầu tái chế”, TS. Khoa nhấn mạnh.
Loại thủy tinh siêu bền của nhóm
nghiên cứu ban đầu được ứng dụng

trong sản xuất các loại đồ gia dụng
như cốc, bát, đĩa, chai lọ. Các sản phẩm
này đang bán thử nghiệm tại Phòng
trưng bày và giới thiệu sản phẩm của
Trung tâm thực nghiệm. Giá sản phẩm
chỉ bằng 50-70% giá sản phẩm cùng
loại của Hàn Quốc, Pháp. Hiện, Trung
tâm đang hoàn thiện dây chuyền
nâng cấp từ chạy thử sang sản xuất,
đảm bảo mỗi ngày đạt năng suất 100
hộp cốc/bát, để phục vụ thị trường
còn non trẻ song đầy tiềm năng này.
TS Khoa cho biết, Trung tâm lựa chọn
phân khúc “tôi”, tức là làm gia công.
Với xu thế hiện nay của Việt Nam, các
sản phẩm thủy tinh chưa tôi hóa, tức là
chưa đạt yếu tố thân thiện môi trường,
lại có tuổi thọ ngắn… sẽ ngày càng bị
đẩy lùi do nhu cầu của xã hội. Vì vậy,
sau khi nâng cấp dây chuyền, Trung
tâm sẽ nhập các sản phẩm ngoại nhập
và mang về tôi hóa. Chọn phân khúc
nghiêng về công nghệ cao, đó là cách
Trung tâm sẽ áp dụng thay vì chọn
cách làm từ A đến Z.
Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm
gia dụng thông thường như bát, cốc,
Trung tâm đang ấp ủ dự định tiếp tục
ứng dụng công nghệ sản xuất thủy
tinh siêu bền tạo mặt kính chịu nhiệt
dùng cho bếp ga, mặt chắn cho lò vi
sóng, kính chịu nhiệt chống cháy cho
các tòa nhà cao tầng, bề mặt cho máy
tính bảng, màn hình vô tuyến tinh thể
lỏng… Với những đặc tính ưu việt như
trên thủy tinh siêu bền trên sẽ là một
sản phẩm ngày càng được người tiêu
dùng ưa chuộng và tin dùng. n
Hoàng Quân
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Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển:

Nghiên cứu tuần hoàn
100% nước thải

Liên tục đầu tư các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi
phí, sản phẩm của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển không chỉ đáp ứng nhu cầu sử
dụng trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Malaixia, Úc,
Hàn Quốc, Đài Loan...

T

rong 5 năm qua mà đặc biệt
là từ khi cổ phần hóa, Công ty
đã tập trung nghiên cứu đưa ra
thị trường nhiều loại sản phẩm
phân lân và NPK dạng hạt, không phải
nghiền, khắc phục được những khiếm
khuyết của sản phẩm trước đây như:
dạng bột bị bay bụi, dạng hạt bi dằm,
cạnh sắc đâm vào tay người sử dụng…
được người tiêu dùng chấp nhận. Việc
này đã góp phần giảm giá thành sản
phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các
sản phẩm này chứa đầy đủ các chất
dinh dưỡng đa, trung vi lượng. Tất cả
các thành phần này không tan trong
nước mà tan trong môi trường a xit yếu
do rễ cây tiết ra, độ pH của lân nung
chảy từ 8-8,5, vì vậy phân lân Văn Điển
và các sản phẩm NPK Văn Điển hoàn
toàn thân thiện với môi trường.
Bên cạnh phát triển sản xuất, Công
ty cũng rất chú trọng tới bảo vệ môi
trường, nhất là xử lý chất thải trước khi
thải ra ngoài.
Trước hết là xử lý chất thải rắn
(quặng dưới cỡ): Công ty dùng giải

pháp công nghệ thu hồi triệt để chất
thải rắn trong quá trình xử lý khí thải,
nước thải, vệ sinh mặt bằng, đưa 100%
chất thải rắn vào ép bánh làm nguyên
liệu sản xuất phân lân nung chảy, giảm
ô nhiễm môi trường, giảm định mức
tiêu hao nguyên liệu từ 1,6 tấn/TSP
xuống 1,25 tấn/TSP; Đặc biệt Công ty
đã nghiên cứu áp dụng thành công
việc dùng quặng Apaptit ép bánh loại
này để sản xuất phân lân nung chảy
loại trên 17% P2O5 hữu hiệu, tận thu
nguyên liệu dưới cỡ, giảm giá thành
sản phẩm.
Đối với xử lý nước thải: Trước đây,
để sản xuất 1 tấn phân lân nung chảy
theo công nghệ lò cao phải sử dụng
44 m3 nước. Nước sau khi sử dụng đã
được xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu
chất lượng nước thải công nghiệp sau
đó thải bỏ, như vậy rất lãng phí. Từ năm
2004, Công ty đã xây dựng hệ thống
xử lý tuần hoàn 1 phần nước thải; Liên

Sản xuất phân bón ở Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển

Ảnh CTV

tục trong 3 năm qua Công ty tiếp tục
nghiên cứu các biện pháp nâng cao
chất lượng xử lý nước sạch hơn và đầu
tư các biện pháp thải nhiệt làm nguội
rồi tuần hoàn triệt để lượng nước thải
này. Đến nay đã tuần hoàn ≥ 95%; giảm
3 bơm giếng sâu khai thác nước ngầm;
Thu hồi trên 3.000 tấn sản phẩm phân
bón, giảm chi phí trên 7 tỷ đồng /năm.
Điều quan trọng nhất là tuần hoàn sử
dụng lại nước thải, giảm tối đa lượng
nước thải ra môi trường, tiết kiệm
nguồn tài nguyên nước ngầm cho đất
nước. Hiện nay, Công ty đang tập trung
đầu tư thêm các biện pháp để tiến tới
tuần hoàn 100%, triệt tiêu hoàn toàn
chất thải lỏng.
Riêng đối với xử lý khí thải, tất cả
các dây chuyền sản xuất tại Công ty CP
Phân lân nung chảy Văn Điển đều có hệ
thống xử lý khí thải, đảm bảo yêu cầu
chất lượng khí thải. Trong 5 năm qua,
Công ty đã tập trung nghiên cứu các
giải pháp công nghệ thu hồi bụi, cải tạo
hệ thống xử lý khí, tăng cường lượng
sữa vôi, giảm nhiều lần lượng khí thải ra
môi trường so với trước đây. Các sáng
kiến này đã góp phần cải thiện môi
trường chung và điều kiện làm việc cho
công nhân. Góp phần làm cho Công ty
luôn đảm bảo môi trường xanh, sạch,
đẹp; đứng vững trên địa bàn Thủ đô;
được ghi nhận là đơn vị đảm bảo môi
trường; đoạt giải thưởng môi trường
năm 2002, nhãn hiệu xanh thân thiện
năm 2011 và năm 2012 được Hội Bảo
vệ Tài nguyên môi trường tặng thưởng
danh hiệu “Vì môi trường xanh thủ đô”.n
Thùy Linh
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Công nghệ tiết kiệm điện cho hệ thống đèn tuýp

Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Bách Khoa – Hà Nội đã nghiên cứu và chế tạo
thành công thiết bị tiết kiệm điện TKĐ – N50 cho hệ thống đèn tuýp, tiết kiệm cho 50
bóng đèn tuýp trên 1 hệ thống.
Thiết bị hoạt động theo nguyên lý giảm năng lượng dư thừa trên bóng đèn, đồng
thời tận dụng năng lượng ánh sáng tự nhiên mà vẫn bảo đảm tiêu chuẩn chiếu sáng
của bóng đèn. Nhờ nguyên lý này, thiết bị có thể tiết kiệm được từ khoảng 30-50%
năng suất điện tiêu thụ. Bên cạnh đó, nguyên lý tiết kiệm điện cho phép giữ ánh sáng
trong phòng không đổi nên đồng tử của người làm việc trong môi trường này không
phải liên tục thay đổi, tránh được hiện tượng mỏi mắt và giảm khả năng cận thị của
người lao động.
Các kết quả thử nghiệm cho thấy, thiết bị này giúp tiết kiệm được một lượng điện Thiết bị tiết kiệm điện cho hệ thống
rất lớn. Ví dụ, theo đề án bảo vệ môi trường của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm đèn tuýp TKD-N50
2009, trường tiêu thụ hết 40.000 kWh điện/tháng cho khu vực giảng đường. Nếu lắp đặt
Ảnh: Bách Khoa - Hà Nội
thiết bị này, trường sẽ tiết kiệm được 12.000 kWh điện/tháng với mức tiết kiệm mới chỉ
tính là 30%, chưa tính thêm phần năng lượng tiết kiệm do ánh sáng tự nhiên bên ngoài.
Đặc biệt, không chỉ tiết kiệm được một lượng điện khá lớn, thiết bị này còn giúp cắt giảm được một lượng các-bon khá
lớn thải vào môi trường. Các tính toán cho thấy, 1 thiết bị cho 50 bóng có thể tiết tiệm được 0,8 tấn CO2 thải ra mỗi năm.
Sản phẩm có thể ứng dụng trong các trường học, xưởng sản xuất, văn phòng... và phù hợp với mọi loại bóng đèn tuýp
hiện có.
Ngọc Tuấn

Áp dụng công nghệ chế biến rác thải nilon thành dầu

Nhà máy chế biến rác thải nilon thành dầu đầu tiên tại Việt Nam, xây dựng tại
bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng do Công ty CP môi trường Việt
Nam đầu tư xây dựng đã bắt đầu hoạt động từ đầu quí II/2012.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty CP môi trường Việt Nam cho biết:
Hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng mỗi ngày bãi rác Khánh Sơn tiếp nhận 650 tấn rác
thải. Trong đó có 8% là túi nilon tương đương với 50 tấn. Theo tính toán của Công
ty, cứ 3 tấn túi nilon, tái chế được 1 tấn dầu PO và RO, vì vậy với 50 tấn, mỗi ngày
Nhà máy có thể sản xuất ra khoảng 17 tấn dầu PO và RO. Lượng rác thải còn lại
ngoài bao nilon sẽ được tái chế thành gạch xây dựng không nung, than sinh học…
Nhà máy xử lý rác thải này được xây dựng với tổng mức đầu tư 520 tỷ đồng
Sản phẩm dầu đầu tiên từ nhà máy chế biến rác trên diện tích 12ha ngay khu vực liền kề bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu, Đà
thải tại Đà Nẵng		
Ảnh: Vũ Trung
Nẵng).
Hiện nhà máy đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 với dây chuyền tinh chế
dầu PO và RO từ bao nilon với công suất xử lý 9 tấn/ngày. Giai đoạn 2 sẽ được xây dựng với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng gồm
các dây chuyền tách lọc phân loại rác; chế biến sản xuất gạch không nung, than hữu cơ, phân vi sinh…
PV

Lò hơi đa năng giúp giảm chi phí, bảo vệ môi trường

Lò hơi đa năng đốt hỗn hợp nhiên liệu là mô hình công nghệ lò hơi buồng đốt
xoáy kiểu cyclone do Công ty TNHH Bách khoa Quốc gia (TPHCM) thiết kế, lắp đặt.
Đây là công nghệ đốt với hiệu suất cao, đảm bảo những đòi hỏi khắt khe của hầu hết
các tiêu chuẩn về hiệu suất, năng suất và an toàn.
Ưu điểm của lò hơi đa năng đốt hỗn hợp nhiên liệu là có thể sử dụng nhiều loại
chất đốt khác nhau là nguồn nhiên liệu sẵn có, dồi dào ở đồng bằng sông Cửu Long.
Đặc biệt, lò hơi đa năng đốt hỗn hợp nhiên liệu được thiết kế với 2 cấp khử bụi (cấp
thứ nhất cấu tạo dạng cyclone, cấp thứ hai là bể dập bụi bằng nước), giúp khử bụi
Lò hơi đa năng đốt hỗn hợp nhiên liệu tại
triệt để cho khói lò hơi trước khi thoát ra ngoài môi trường.
nhà máy Con Heo Vàng
TT
Nguồn: baodongthap.com.vn
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CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM MỚI

Kính thủy tinh tự làm sạch

Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts
(MIT) tại Mỹ, Livescience vừa phát minh loại kính thủy tinh
có khả năng tự làm sạch, miễn nhiễm nước, bụi và vết bẩn.
Loại kính này không chỉ ngăn chặn hiện tượng bám dính, nó
còn loại trừ hiện tượng phản chiếu ánh sáng.
Công thức chế tạo loại kính thủy tinh mới vẫn là một bí
mật, song theo trang web của MIT, kính thủy tinh của họ
được tạo nên bởi những phần tử hình nón có kích thước
nano - nghĩa là đường kính của chúng nhỏ hơn từ 1.000 tới
100.000 lần đường kính của sợi tóc.
Bề mặt chống nước của nhiều vật thể trong tự nhiên như lá sen - là nguồn cảm hứng để các nhà nghiên cứu của
MIT chế tạo thủy tinh chống bám dính. Các tính toán của
nhóm nghiên cứu cho thấy, thủy tinh của họ có thể ngăn
chặn sự bám dính của sương, nước mưa, phấn hoa và thậm
chí cả vết bẩn mà tay người để lại.
Hiện nay, nhiều loại pin năng lượng mặt trời chỉ đạt hiệu
suất 60%, nghĩa là chúng chỉ có thể biến 60% lượng ánh
sáng mặt trời chiếu tới thành điện. Bụi, những vết bẩn và
hiện tượng phản xạ ánh sáng trên bề mặt tấm pin là thủ
phạm khiến một phần ánh sáng mặt trời thất thoát. Nếu bề
mặt tấm pin năng lượng mặt trời được chế tạo bằng thủy
tinh của MIT, lượng ánh sáng mặt trời thất thoát sẽ giảm
đáng kể.
Theo VNE, Livescience

Kính thủy tinh của MIT được tạo nên bởi những phần tử hình nón có
kích cỡ nano			
Ảnh: MIT

Nhà máy đầu tiên sản xuất nhiêu liệu từ tảo

Hãng AFP đưa tin cho biết, một công ty ở Áo tên là SAT,
sẽ xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo trên
một đồn điền mía ở bang Pernambuco của Brazil vào cuối
năm 2013. Đồn điền này là nơi người ta sản xuất xăng ethanol từ mía. Chi phí cho việc xây nhà máy là 9,8 triệu USD.
“Nhà máy của chúng tôi sẽ sản xuất 1,2 triệu lít nhiên liệu
mỗi năm”, Rafael Bianchini, Giám đốc chi nhánh của SAT tại
Brazil, phát biểu.
Mỗi cá thể tảo là một nhà máy sinh học nhỏ xíu. Chúng
chuyển hóa CO2 và ánh nắng thành năng lượng bằng quá
trình quang hợp. Hoạt động chuyển đổi của chúng hiệu quả
đến nỗi trọng lượng của chúng có thể tăng gấp nhiều lần
trong một ngày. Ngoài ra, trong quá trình quang hợp, tảo
còn sản xuất ra dầu. Trên cùng một đơn vị diện tích, lượng
dầu mà tảo tạo ra nhiều gấp 30 lần đậu nành. Các động cơ
diesel có thể đốt cháy trực tiếp dầu tảo. Các nhà khoa học
cũng có tinh chế thứ dầu này thành diesel sinh học.
Theo ông Rafael Bianchini, nhà máy mới sẽ tận dụng
khí carbon dioxide (CO2) thoát ra trong quá trình sản xuất
xăng ethanol từ mía để tăng tốc độ quang hợp của tảo và
giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường. “Cứ một lít ethanol được tạo ra, con người lại giải phóng một kg khí CO2
vào khí quyển. Chúng tôi sẽ dùng lượng khí CO2 trong quá
trình sản xuất ethanol vào nhà máy của chúng tôi”, Rafael
Bianchini nói.
Ban đầu nhà máy của SAT sẽ chỉ sử dụng 5% lượng khí
CO2 trong quá trình sản xuất ethanol. Sau đó tỷ lệ này sẽ tăng
dần theo thời gian. Dự án của SAT sẽ được trình lên Cơ quan
Dầu khí Quốc gia Brazil để giới chức phê chuẩn.
Theo VNE

Lốp xe thân thiện môi trường

Hãng sản xuất lốp xe Apollo Vredestein (Hà Lan) vừa giới thiệu loại lốp xe với chất liệu chủ
yếu từ thực vật, dễ phân hủy hơn cao su truyền thống.
Nguyên mẫu lốp xe được sản xuất bằng cách sử dụng cây bồ công anh của Nga và cây
guayule (họ cúc). Nghiên cứu này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Neiker-Tecnalia, một
trong 12 trung tâm của châu Âu tham gia dự án EU-PEARLS. Theo đó Neiker-Tecnalia được
phân công theo dõi các kiểu di truyền của loại cây bụi guayule có tên khoa học Parthenium
argentatum và cây bồ công anh Nga (Taraxacum kok-saghyz). Hai loại thực vật này phát triển mạnh ở phía Bắc và Đông Âu.
Các nhà khoa học hy vọng từ thành công này sẽ thoát khỏi sự lệ thuộc vào cao su châu Á mà nguồn cung không còn
dồi dào như trước và giá cả đang tăng lên. Trong khi đó cây guayule khá phổ biến tại Tây Ban Nha và cây bồ công anh Nga
cũng là loại thực vật dễ trồng. Các nhà khoa học đang tìm cách đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và gia tăng sản lượng của
chúng. Một lợi thế khác là loại cao su mới này ít gây dị ứng như loại cao su tự nhiên từ cây Hevea brasiliensis.
Theo Gizmag
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Thái Nguyên:

Hướng tới môi trường

công nghiệp xanh

T

ập trung mọi nguồn lực
để phát triển kinh tế, Thái
Nguyên đã trở thành một
tỉnh có nền công nghiệp
phát triển của vùng trung du và miền
núi phía Bắc. Nhưng, bên cạnh sự
phát triển các ngành, nghề, khu công
nghiệp, thì Thái Nguyên cũng luôn
phải đối mặt với những mặt trái của
quá trình công nghiệp hóa như lượng
khí thải, nước thải ra môi trường
tương đối cao, tiếng ồn, bụi bẩn từ các
nhà máy, xí nghiệp... Trước thực tế đó,
Thái Nguyên đã tập trung nhiều biện
pháp để cải thiện môi trường sản xuất
trong công nghiệp, hướng tới một
nền sản xuất xanh trong tương lai.
Ông Đinh Khắc Hiển - Giám đốc
Sở Công Thương Thái Nguyên cho
biết, để thực hiện “Chiến lược SXSH
trong công nghiệp đến năm 2020”, từ
năm 2006 đến nay, các doanh nghiệp
tỉnh Thái Nguyên đã triển khai 6 dự
án thí điểm gồm: Xây dựng hệ thống
thu hồi bột giấy, tuần hoàn nước sau
xeo và hệ thống hút bụi khử mùi ở
các phân xưởng của Công ty CP Giấy
xuất khẩu Thái Nguyên; Cải tạo công
đoạn sấy nguyên liệu của Nhà máy
Xi măng Lưu Xá; Cải tạo lò quay số 2
sản xuất bột ZnO 60% Zn công suất
4.000 tấn/năm của Công ty TNHH
MTV Kim loại màu Thái Nguyên; Đầu
tư hệ thống nạp liệu bán tự động và
hệ thống thu hồi nước sản xuất tấm
lợp tại Công ty CP Cơ điện luyện kim
Thái Nguyên; Dự án thay đổi công
nghệ mạ bán tự động trên nền nhựa
và lắp đặt hệ thống điện phân xử lý
nước thải tại Công ty CP PLATO; Dự án
ép thẳng góc trước khi nạp, thay thế
dây chuyền đúc thủ công bằng đúc
liên tục, thay thế 2 cặp lò nấu tại Công
ty CP Công nghệ cao Sao Xanh.
Công ty CP Giấy xuất khẩu Thái
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Nguyên đã đầu tư cho các giải pháp
chi phí thấp là 57 triệu đồng, đem lại
lợi ích 616 triệu đồng/năm; các giải
pháp đầu tư lớn tới 2,5 tỷ đồng nhưng
mang lại 1,5 tỷ đồng lợi ích một năm.
Nhờ vậy, Công ty đã giảm thải 125
tấn CO2/năm; giảm 114.400 m3/nước
thải trong năm và ra khỏi ranh sách
doanh nghiệp gây ô nhiễm phải di
dời của Chính phủ. Nhà máy Xi măng
Lưu Xá đã đầu tư 1,54 tỷ đồng cho
các giải pháp có thời gian hoàn vốn
ngắn, do đó đã đem lại lợi ích 999,5
triệu đồng/năm; đầu tư 4,94 tỷ đồng
cho các giải pháp đầu tư lớn, đem lại
lợi ích 603,8 triệu đồng/năm, đã giảm
thải được 1.509,3 tấn CO2/năm; giảm
phát thải 178,5 tấn bụi/năm; tái sử
dụng 825 tấn nguyên liệu trước đây
bỏ đi. Công ty TNHH MTV Kim loại
màu Thái Nguyên cũng đầu tư 10,3
tỷ đồng cho các giải pháp đầu tư lớn,
đem lại lợi ích 3,4 tỷ đồng/năm, đã
giảm phát thải 3.810 tấn CO2/năm,
3,68 tấn PbO/năm, giảm 31 tấn bụi và
2.552 m3 nước thải/năm. Công ty CP
Cơ điện luyện kim Thái Nguyên đầu
tư 110 triệu đồng cho các biện pháp
SXSH, do đó đã tiết kiệm được kinh
phí 114 triệu đồng/năm; tiết kiệm
nước 59 triệu đồng tương ứng với
lượng nước tiêu thụ giảm từ 12.000
m3/tháng xuống còn 7.500 m3/tháng,
tiết kiệm 54.000 m3/năm; tiết kiệm
điện 55 triệu đồng/năm (giảm mức
tiêu thụ điện trung bình từ 186 kWh/
ngày tương đương 55.800 kWh/
năm)...
Ông Hiển cho biết, nhằm cụ thể
hóa Chiến lược SXSH trong công
nghiệp, Thái Nguyên đã tiến hành
song song nhiều bước. Trước tiên là
hoàn thiện các văn bản, tăng cường
kinh phí địa phương hàng năm cho
SXSH; bên cạnh đó là các bước như

tăng cường tư vấn kỹ thuật, tranh
thủ các chương trình để giúp doanh
nghiệp thực hiện SXSH; Lồng ghép
SXSH vào các quy hoạch kế hoạch và
môi trường, thanh tra và kiểm tra; Đưa
các hoạt động SXSH vào giáo dục và
nghiên cứu khoa học, đồng thời lồng
ghép vào hoạt động của các hiệp hội;
Tăng cường nhân rộng dự án trình
diễn các hoạt động truyền thông...
Ngoài ra, kết hợp với nhiều đơn vị đào
tạo để hoàn thiện, nâng cao năng lực
cho cán bộ lãnh đạo và quản lý kỹ
thuật về SXSH. Bên cạnh đó, Sở Công
Thương cũng không ngừng phối hợp
với các đơn vị quản lý để tăng cường
nhận thức cho lãnh đạo và CBCNV,
qua đó tiến hành các thao tác tiếp
theo như thực hiện kiểm toán, đánh
giá dòng thải; Lập báo cáo đánh giá
và triển khai SXSH với các đơn vị có
tiềm năng; Quy hoạch, trích kinh phí
thực hiện SXSH; Tăng cường dự báo,
cảnh báo về biến đổi khí hậu...
Do được triển khai đồng bộ và
đầu tư một cách khoa học, chương
trình SXSH trong công nghiệp tại
tỉnh Thái Nguyên đã làm thay đổi môi
trường công nghiệp Thái Nguyên
theo hướng xanh và sạch hơn. Đặc
biệt, đã thực sự mang lại nhiều lợi
ích cho doanh nghiệp nhờ tiết kiệm
nguyên liệu, giảm ô nhiễm nước
thải, giảm lượng tiêu thụ điện, giảm
nồng độ bụi trong khí thải, nâng cao
chất lượng sản phẩm và tăng năng
suất, cải thiện điều kiện làm việc cho
người lao động. Điều đó đã đưa Thái
Nguyên trở thành một tỉnh tiêu biểu
trong việc thực hiện Quyết định số
1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến
lược SXSH trong công nghiệp đến
2020”. n
Lê Hằng

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn SXSH tại 3 miền Bắc, Trung, Nam

Nhằm từng bước thực hiện mục tiêu của Quyết định số 1419/QĐ-TTg về phê duyệt “Chiến lược SXSH trong
công nghiệp đến năm 2020”: 90% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng
SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước về SXSH trong
công nghiệp, trong tháng 8-9/2012, Bộ Công Thương tổ chức 03 khóa tập huấn về “Kỹ năng tư vấn & Giảng viên
SXSH trong công nghiệp” cho đối tượng là cán bộ Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc, các cán bộ chuyên
trách về SXSH các tỉnh trên quy mô cả 3 miền Bắc, Trung, Nam (dự kiến tại Hà Nội, Đà Nẵng và Bến Tre).
Với khóa học này, Bộ Công Thương cùng với đơn vị tư vấn tổ chức khóa tập huấn là Công ty cổ phần tư vấn
EPRO mong muốn giúp các học viên nắm được phương pháp thực hiện SXSH và có khả năng hướng dẫn, cũng
như phổ biến thực hiện SXSH tại các doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường.
VP

Sóc Trăng:
Tiếp tục nhân rộng SXSH

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội
thảo nhân rộng mô hình SXSH. Đây là chương trình được tài trợ
từ Dự án Quản lý nhà nước về Môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam
(VPEG) và được áp dụng tại nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng trong những năm qua.
Hội thảo lần này có sự tham dự của các công ty đã áp dụng
chương trình SXSH, cũng như các công ty dự định triển khai và
đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã và thành
phố Sóc Trăng. Qua triển khai năm 2011, có 2 đơn vị là Công ty
TNHH chế biến thủy sản Minh Đăng và Công ty CP Thủy sản Sóc
Trăng - Stapimex tham gia chương trình SXSH. Qua thực hiện tại
mỗi đơn vị, chi phí tiết kiệm được từ việc áp dụng SXSH trong các
khâu của qui trình sản xuất đã mang lại hàng tỷ đồng cho Công
ty. Chính vì vậy, năm 2012, chương trình được nhân rộng với 2
đơn vị là Công ty CP chế biến thủy sản Út Xi và Công ty CP chế
biến thủy sản Sao Ta.
PV

Hà Nội ban hành Kế hoạch
hành động SXSH giai đoạn
2012-2015

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt
Kế hoạch hành động SXSH trên địa bàn TP.
Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Theo đó, mục
tiêu Kế hoạch này đề ra là 100% các cấp quản
lý trên địa bàn thành phố được phổ biến
và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng
SXSH trong công nghiệp; 60% các cơ sở sản
xuất công nghiệp trong KCN, CCN, 50% cơ sở
sản xuất ngoài KCN, CCN trên địa bàn thành
phố được phổ biến để nhận thức được lợi ích
của áp dụng SXSH trong công nghiệp. Đến
năm 2015, 25% cơ sở sản xuất công nghiệp
trên địa bàn thành phố được yêu cầu ứng
dụng các giải pháp SXSH trong công nghiệp
với mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu,
nhiên liệu, vật liệu giảm khoảng 5-8%.
Để hỗ trợ sâu hơn cho các doanh nghiệp
ứng dụng các giải pháp SXSH vào quá trình
sản xuất, trong giai đoạn này, thành phố Hà
Nội sẽ tiến hành đánh giá nhanh cho khoảng
20-30 doanh nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở
đó sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng
mô hình trình diễn cho từ 4-6 doanh nghiệp.
Với xu thế phát triển mạnh mẽ của các
ngành công nghiệp trên địa bàn thành
phố, nhu cầu sử dụng năng lượng cao cộng
với vấn đề ô nhiễm môi trường ngày một
nghiêm trọng, Kế hoạch hành động SXSH
trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2012-2015
được kỳ vọng sẽ là công cụ hữu hiệu giúp
“phổ cập” SXSH đến các cơ sở, doanh nghiệp
sản xuất, giúp các cơ sở, doanh nghiệp này
vừa cải tiến sản xuất, vừa cải thiện hoạt động
bảo vệ môi trường.
Phương Lan
Số 1 - Tháng 8/2012
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Trong quá trình triển khai áp dụng SXSH, có nhiều điều chưa rõ, hoặc chưa hiểu hết, độc giả
có thể gửi về Công nghệ Xanh hoặc www.sxsh.vn để được giải đáp. Trong số này, Công nghệ Xanh
xin trả lời một số vấn đề sau:
Hỏi: Xin hỏi Công nghệ Xanh về mối quan hệ giữa SXSH
và tiêu thụ bền vững?
Sản xuất và tiêu thụ là 2 quá trình gắn kết chặt chẽ.
SXSH là hoạt động hướng tới việc giảm thiểu lượng
nguyên, nhiên, vật liệu đi vào dòng thải trong quá trình sản
xuất, giảm lượng cũng như chất của dòng thải. SXSH đem lại
lợi ích về môi trường và kinh tế cho doanh nghiệp. SXSH phần
nào đó giảm tác động tiêu cực trong quá trình tiêu thụ thông
qua việc đưa ra thị trường những sản phẩm có thiết kế thân
thiện môi trường.
Tiêu thụ là hoạt động sau quá trình sản xuất. Tiêu thụ bền
vững không chỉ liên quan đến việc sử dụng sản phẩm đó thế
nào, mà còn là lựa chọn sản phẩm nào có tính bền vững cao.
SXSH là một trong các phương thức đem lại tính bền vững cho
sản phẩm.
Khi nhu cầu tiêu thụ tăng thì mức độ sản xuất và tiêu thụ
tài nguyên, nhiên liệu cũng tăng. Do đó, dù có thực hiện SXSH
tốt đến đâu thì mức độ cạn kiệt tài nguyên vẫn xảy ra nếu nhu
cầu tiêu dùng lớn và không bền vững. Với tốc độ cạn kiệt ngày
càng nhanh của các nguồn tài nguyên không tái tạo như hiện
nay, một tiếp cận toàn diện hơn trong cả sản xuất lẫn tiêu
dùng là cần thiết. Vì vậy, tiếp cận “Sản xuất và tiêu thụ bền
vững” đã ra đời nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của
loài người và SXSH là một phần quan trọng trong tiếp cận “Sản
xuất và tiêu thụ bền vững”.

Hỏi: Doanh nghiệp tôi đang nghiên cứu áp dụng các giải
pháp SXSH, Công nghệ Xanh có thể cho biết vai trò của quản
lý vật tư, chất thải hay năng lượng trong SXSH?
SXSH hướng tới việc nâng cao hiệu quả của quá trình
sản xuất thông qua việc giảm thất thoát lãng phí các nguyên
liệu đầu vào; giảm phát sinh chất thải gây ô nhiễm, và nâng
cao hiệu suất sử dụng năng lượng.
Do đó việc quản lý vật tư, chất thải hay năng lượng trong
SXSH là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật để
thực hiện các mục tiêu nói trên, cụ thể như sau:
+ Quản trị vật tư: là việc xác định các tổn thất nguyên vật
liệu và áp dụng các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng,
tránh thất thoát lãng phí trong toàn bộ quá trình sản xuất từ
lúc mua nguyên liệu cho tới sản phẩm cuối cùng. Một số ví dụ
là kiểm soát định mức tiêu thụ nguyên liệu, tổ chức sắp xếp
vật tư theo trình tự, vị trí nhất định, cũng như việc sử dụng
theo nguyên tắc “vào trước, ra trước”, kiểm soát các điều kiện
lưu kho, bảo quản sản phẩm
+ Quản trị chất thải: là việc kiểm soát được nguồn phát
sinh chất thải, xác định các nguyên nhân phát sinh. Để tìm các
biện pháp loại bỏ, giảm hoặc tái sử dụng chất thải.
+ Quản trị năng lượng: là việc xác địnhcác tổn thất năng
lượng, hiệu suất sử dụng năng lượng của doanh nghiệp, các
nguyên nhân và cơ hội cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng
năng lượng…

Hỏi: Công nghệ Xanh có thể cho biết “Cơ hội thị trường”
trong áp dụng SXSH là gì?

Hỏi: Công nghệ Xanh có thể giải thích mối quan hệ giữa
kiểm toán môi trường và SXSH?

Vì SXSH hướng tới giảm thất thoát nguyên liệu đầu
vào, giảm phát sinh chất thải gây ô nhiễm và nâng cao hiệu
suất sử dụng nguyên liệu và năng lượng, đồng nghĩa với việc
ta giảm được chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm mà
vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Điều này sẽ giúp nâng cao
tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Ngoài ra, việc
áp dụng SXSH còn là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các tiêu
chuẩn quản lý môi trường hay đăng ký áp dụng các loại nhãn
sản phẩm thân thiện môi trường. Hiện nay các khách hàng lớn
từ các quốc gia phát triển luôn đưa ra các tiêu chuẩn quản lý
môi trường cho nhà sản xuất như là điều kiện tiên quyết để
mua hàng, vì vậy, việc áp dụng SXSH sẽ là cơ sở giúp doanh
nghiệp đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của khách
hàng và các thị trường cao cấp.
Ví dụ, trong bộ hồ sơ kèm hợp đồng xuất khẩu hàng sang
Mỹ của doanh nghiệp dệt may có nhiều yêu cầu như phải chứng
minh được mua vải ở đâu, phải có biên bản giám định độ co
rút, độ phai màu, độ độc hại... Báo cáo chi tiết sản xuất của từng
công nhân, từng chuyền, bảng lương, thẻ kiểm tra làm việc của
từng công nhân... Riêng về thông số, có mã hàng quy định tiêu
chuẩn kích thước 1 inch đúng... 7 mũi chỉ. Khi áp dụng SXSH vào
sản xuất thì có thể kiểm soát được quá trình sản xuất từ khâu
nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra, do đó đáp ứng
được những yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Đây là hai khái niệm khác nhau:
Kiểm toán môi trường là một quá trình đánh giá có tính
định kỳ và khách quan được văn bản hoá về việc làm thế nào
để thực hiện tổ chức môi trường, quản lý môi trường và trang
thiết bị môi trường hoạt động tốt.
SXSH là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng
hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và
dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro
cho con người và môi trường…
Kiểm toán môi trường và SXSH có mục đích áp dụng,
phạm vi thực hiện, cách thức thực hiện và việc sử dụng kết
quả sau kiểm toán hoàn toàn khác nhau. Ví dụ: Báo cáo kiểm
toán môi trường đánh giá mức độ tuân thủ về môi trường của
đối tượng được kiểm toán; Báo cáo SXSH đánh giá hiện trạng
các tổn thất trong dòng thải và đưa ra các giải pháp cải tiến
nhằm giảm tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu, nước qua đó giảm
tổn thất trong dòng thải.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, kết quả của kiểm
toán môi trường có thể tạo ra động lực để thực hiện SXSH
tại doanh nghiệp, do hai khái niệm có một vài điểm tương
đồng như mục tiêu cắt giảm chi phí về rác thải; mục tiêu
giảm chi phí về nhiên liệu và vật liệu; Phạm vi đánh giá đều
có quan tâm đến tính hiệu quả trong sử dụng thiết bị, quản
lý chất thải.
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VĂN BẢN MỚI
* NGÀY 04/7/2012, BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÃ BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 07/2012/BTNMT
QUY ĐỊNH tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường được nhập khẩu, sản xuất
và sử dụng tại Việt Nam.
Theo quy định của Thông tư, túi ni lông được cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường phải
bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: Có độ dày một lớp màng lớn hơn 30µm (micrômét), kích thước nhỏ
nhất lớn hơn 20cm (xăngtimét) và tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu túi ni lông phải có kế hoạch thu hồi, tái
chế; Có khả năng phân hủy sinh học tối thiểu 60% trong thời gian không quá hai (02) năm; Túi ni lông có hàm
lượng tối đa cho phép của các kim loại nặng quy định như: Asen (As): 12 mg/kg; Cadimi (Cd): 2 mg/kg; Chì (Pb):
70 mg/kg; Đồng (Cu): 50 mg/kg; Kẽm (Zn): 200 mg/kg; Thủy ngân (Hg): 1 mg/kg; Niken (Ni): 30 mg/kg. Túi ni lông
được sản xuất tại hộ gia đình, tại cơ sở sản xuất tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường có hiệu lực không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp
và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn có hiệu lực không quá 24 tháng, kể từ ngày được gia hạn.
Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận thân thiện môi trường thì sản phẩm được cập nhật vào Danh mục
sản phẩm thân thiện môi trường được miễn giảm thuế môi trường. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp nhất là khi tham gia xuất khẩu, làm việc với các đối tác nước ngoài.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2012.
* NGÀY 7/5/2012, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÃ BAN HÀNH KẾ HOẠCH ÁP DỤNG SXSH GIAI ĐOẠN
2012 - 2012 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1020/QĐ-UBND với một số nội dung thực hiện cụ thể hóa Kế hoạch bao
gồm: tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật và mô
hình trình diễn áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin, cơ
sở dữ liệu về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Tỉnh; xây dựng và thực hiện các giải pháp để tổ
chức và quản lý. Tổng kinh phí được duyệt để thực hiện các nội dung này là bốn tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu
đồng (bao gồm ngân sách địa phương và ngân sách trung ương).
Kế hoạch được ban hành cùng một số nội dung thực hiện cụ thể nhằm mục tiêu là góp phần thực hiện tốt
chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời nhằm mục đích phổ biến rộng rãi sản xuất sạch hơn vào các cơ sở sản
xuất công nghiệp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên vật liệu; gảm thiểu
phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe
con người và đảm bảo phát triển bền vững.
* NGÀY 26/7/2012, UBND TỈNH AN GIANG ĐÃ RA CHỈ THỊ SỐ 11/2012/CT-UBND VỀ VIỆC áp dụng SXSH
trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, các sở ngành, chính quyền
huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp tại An Giang cần áp dụng SXSH mạnh mẽ và tích cực hơn nữa.
Chỉ thị ghi rõ, các sở ngành cần thực hiện rà soát và xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy áp
dụng SXSH trong công nghiệp. Lồng ghép nội dung SXSH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành công
nghiệp. Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và với các doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp nhằm đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao các đề tài, dự án khoa học ứng dụng các công nghệ
sạch, thân thiện với môi trường và đào tạo nguồn nhân lực về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Hỗ trợ các
doanh nghiệp thực hiện đánh giá SXSH, sử dụng tiết kiệm năng lượng; đầu tư công nghệ sản xuất sạch, sử dụng
năng lượng sạch; dự án trình diễn về áp dụng SXSH từ Quỹ khuyến công tỉnh; tư vấn về tiếp cận các nguồn vốn,
kinh phí hỗ trợ khác cho việc thực hiện SXSH…
UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ động đầu tư nghiên cứu và
áp dụng SXSH; xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng SXSH về các giải pháp quản lý, cải tiến, thay đổi quy
trình công nghệ, lắp đặt trang thiết bị mới thân thiện với môi
trường, ít phát sinh chất thải; tiết kiệm sử dụng năng lượng,
nước, nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất; Bố trí nguồn
nhân lực và kinh phí phù hợp để thúc đẩy thực hiện việc áp
dụng SXSH tại doanh nghiệp.
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Thái Nguyên:
Hướng tới môi trường công nghiệp xanh
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Tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn
SXSH tại 3 miền Bắc, Trung, Nam
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