
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ CHI HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

Trong 6 tháng đầu năm 2021 một số chi hội Tuyển khoáng tích cực hoạt động trong 

công tác chuyên môn của đơn vị và hoạt động hội, sau đây là tóm tắt kết quả hoạt động của 

một số Chi hội Tuyển khoáng (các chi hội có báo cáo gửi về văn phòng Hội). 

1. Chi hội tuyển khoáng văn phòng Tổng Công ty khoáng sản TKV 

1.1. Hoạt động chuyên môn và  KHCN tại đơn vị: 

1.1.1. Công tác quản lý kỷ thuật Tuyển khoáng trong các đơn vị của TCTy 

- Tuyển quặng đồng: Thực hiện các giải pháp duy trì ổn định thiết bị, công nghệ, đảm bảo cung 

cấp tinh quặng đồng cho Nhà máy luyện đồng số 1 Công ty Mỏ Tuyển đồng Lào Cai đạt hàm 

lượng trung bình ~25,75%Cu/KH 25,5%Cu, bằng 100,98% kế hoạch. 

- Tuyển quặng kẽm chì: Ổn định thiết bị, công nghệ, đảm bảo chất lượng tinh quặng kẽm cấp cho 

Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên đạt hàm lượng ~ 52,09%Zn/KH 51,27%Zn, bằng 101,60% 

kế hoạch. 

Phối hợp nghiên cứu thử nghiệm sử dụng các loại thuốc tuyển Dithiophosphat - 

(C7H7O)2PSSH và Amoni dibutyl dithiophosphat - (C4H9O)2PSSNH4, nhằm nâng cao hàm lượng 

và nâng cao thực thu tuyển chì; Lập phương án cải tạo khâu đập sàng tại Xưởng tuyển kẽm chì 

Chợ Điền, Bắc Cạn dự kiến thực hiện xong trong quý III/2021; Lập thuyết minh thiết kế bản vẽ 

thi công cải tạo xưởng tuyển kẽm chì Làng Hích Thái Nguyên thay thế thiết bị tuyển cơ giới 

bằng thiết bị Cell tuyển, dự kiến lắp đặt xong trong quý IV/2021. 

- Tuyển quặng sắt: Đã phối hợp cải tạo, lắp đặt lại hệ thống bàn đãi tại xưởng tuyển sắt Kíp Tước, 

Lào Cai; Phối hợp lập phương án sản xuất mỏ sắt Làng Vinh - Làng Cọ, Lào Cai; Thực hiện tuyển 

quặng sắt hàm lượng nghèo tại xưởng tuyển sắt Nà Rụa Cao Bằng. 

- Tuyển quặng thiếc: Phối hợp lắp đặt thêm 01 hệ tuyển thô thiếc tại khu bãi thải Thập Lục 

Phần, Mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng. 

- Đối với xưởng tuyển quặng thiếc - đồng Núi Pháo thuộc Công ty CP KLM Thái Nguyên: 

Phối hợp tổ chức lắp đăt thiết bị tuyển, dự kiến đưa vào chạy thử trong tháng 8/2021. 

- Tuyển xỉ đồng: Đã phối hợp tổ chức giám sát lắp đặt và lập phương án chạy thử xưởng tuyển 

xỉ tại Nhà máy luyện đồng 2 Công ty Luyện đồng Lào Cai. 

1.1.2. Hoạt động nghiên cứu Khoa học công nghệ 

- Cùng Trung tâm KHCN Hội TKVN thực hiện đề tài NCKH cấp Tập đoàn TKV “Nghiên cứu 

công nghệ thu hồi quặng thiếc tại bãi thải Thập Lục Phần mỏ thiếc Tĩnh Túc và các bãi thải 

tuyển thiếc sa khoáng thuộc TKV”. 

- Đang tổ chức thực hiên đề tài cấp Tập đoàn TKV “Nghiên cứu thu hồi kim loại Rheni trong 

quá trình nấu luyện đồng tại các Nhà máy luyện đồng thuộc TKV”. 

1.2. Hoạt động Hội 

Chi hội có 7 hội viên (2 hội viên là Phó TGĐ Tổng công ty, 4 hội viên là Trưởng Phó 

phòng TCty). 



- Các hội viên trong chi hội tích cực tham gia công tác Hội, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi 

cho Hội và Trung tâm KHCN của Hội hoạt động.  

- Chi hội tích cực tham gia trong việc tổ chức cuộc họp BCH mỏ rộng và gặp mặt mừng xuân 

Tân Sửu 2021 của Hội Tuyển khoáng Việt Nam vào ngày 23 tháng 1 năm 2021 tại văn phòng 

Tổng công ty khoáng sản TKV. 

2. Chi hội Tuyển khoáng Công ty CP Đồng Tả Phời –VINACOMIN LAO CAI 

2.1. Hoạt động chuyên môn và KHCN tại đơn vị 

Trong công tác chuyên môn, các kỹ sư Tuyển khoáng của đơn vị đã tham gia chỉ đạo và 

quản lý: 

- Thực hiện khai thác có chọn lọc ngay tại khai trường nhằm phân loại chất lượng quặng, để có 

chế độ nghiền tuyển phù hợp, tối ưu, tránh gây tiêu hao và lãng phí lớn; 

- Kiểm soát các chỉ tiêu công nghệ, thông số kỹ thuật trong từng khâu như: đập, sàng, nghiền, 

tuyển. Duy trì ổn định thiết bị, công nghệ tuyển để đảm bảo sản lượng tinh quặng đầu ra đạt 

yêu cầu thiết kế; 

- Quản lý, bảo dưỡng tốt thiết bị nhà máy, chuẩn bị đủ vật tư sửa chữa, thay thế đột xuất, định 

kỳ để tăng năng suất tuyển; 

- Từ tháng 4 năm 2021 Công ty cho cải tạo sử dụng máy tuyển nổi cơ giới - khí nén kiểu tự 

tràn cho các khâu tuyển chính như tuyển thô nhanh, tuyển tinh đến này đánh giá thiết bị phù 

hợp với đối tượng quặng đang tuyển và cho hiệu quả cao hơn, thực thu toàn phần đã cao hơn 

so với thời gian sản xuất trước khi cải tạo từ 91,47% lên đến 91,7%;  

- Đào tạo kỹ năng và tay nghề công nhân vận hành khi có sự thay đổi, chỉnh định công nghệ 

giúp công nhân vận hành có kiến thức để nắm bắt kịp thời phục vụ sản xuất. 

* Các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ Công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:  

Quặng nguyên khai vào tuyển 514.307/1.000.000 tấn đạt 51% so với KH năm, hàm lượng 

Cu 0,788%/0,809% đạt 97% so với KHN, sản lượng tinh quặng 16.250/32.184 tấn đạt 51% so 

với KHN, hàm lượng tinh quặng Cu 22,85%/23% đạt 99% so với KHN, tỉ lệ thực thu 

91,56%/91,5% đạt 101% so với KHN. 

2.2. Hoạt động Hội 

Hiện nay chi hội có 12 hội viên, các hội viên  đều tích cực tham gia công tác hội, đóng 

hội phí đầy đủ theo quy định. 

- Chi hội quan tâm đến môi trường công tác và sinh hoạt của các hội viên trong chi hội.  

3. Chi hội Tuyển khoáng Công ty Tuyển than Hòn Gai VINACOMIN 

3.1. Hoạt động chuyên môn và KHCN tại đơn vị 

- Đầu năm 2021, Công ty hợp nhất Phòng Kỹ thuật công nghệ và Phân xưởng KCS thành 

Phòng KCS. Phòng KCS có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác quản lý kỹ 

thuật công nghệ sản xuất; công tác quy hoạch kho bãi; công tác giao nhận than và quản lý số 

lượng, chất lượng than; công tác trắc địa. Tổ chức thực hiện giao nhận than; thực hiện quy 



trình giám định số lượng, chất lượng than ở tất cả các khâu trong dây chuyền sản xuất, tiêu thụ 

của Công ty. 

- Chỉ đạo công tác công nghệ tại Trung tâm chế biến và Kho than tập trung Vùng Hòn Gai đảm 

bảo năng suất, chất lượng với sản lượng than nguyên khai vào sàng ước đạt 1.560.164 tấn, tỷ lệ 

thu hồi than sạch đạt 98,31% tăng 2,39% kế hoạch số 2157/QĐ-TKV 23/12/2020 Tập đoàn 

giao.  

- Phối hợp cùng Tư vấn Mỏ và Viện KHCN Mỏ thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Dự án 

Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai (giai đoạn 2). 

- Tham gia phối hợp triển khai thực hiện dự án trọng điểm: Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi 

Béo – Hà Tu – Trung tâm chế biến – Làng Khánh. Cùng với tuyến băng tải khép kín vận chuyển 

than nguyên khai mua mỏ Hà Lầm, Hòn Gai về Trung tâm chế biến và Kho than tập trung hiện 

đang vận hành liên động, cơ bản hoàn thành mục tiêu băng tải hóa vận chuyển than của TKV nói 

chung và Công ty Tuyển than Hòn Gai nói riêng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, bảo vệ an ninh 

trật tự, tài nguyên than, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện cam kết của TKV với tỉnh Quảng 

Ninh về công tác môi trường... 

- Áp dụng các tiến bộ KHKT trong công tác bảo vệ môi trường tại mặt bằng sản xuất Trung 

tâm chế biến và các kho cảng như: hệ thống phun sương cao áp, lưới chống bụi, lắp đặt hệ 

thống lọc bụi tay áo tại nhà sàng khô trung tâm chế biến ... 

- Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng công nghệ mới vào sản xuất của Chi 

hội luôn được chú trọng và không ngừng nâng cao. 6 tháng đầu năm 2021, Công ty có trên 50 

sáng kiến hợp lý hóa sản xuất với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Trong đó, 100% hội viên của 

Chi hội là các tác giả sáng kiến. 

3.2. Hoạt động Hội 

Chi hội có 10 hội viên là các đồng chí lãnh đạo Công ty; Trưởng, Phó, Nhân viên phòng 

KCS và Quản đốc, Phó quản đốc các Phân xưởng Sàng tuyển, Kho cảng Làng Khánh, Than 

điện. 

Các cán bộ, Hội viên tích cực, nhiệt tình trong công tác Hội, nên vẫn duy trì tốt hoạt 

động của Chi hội. 

4. Chi hội Tuyển khoáng Viện KHCN Mỏ VINACOMIN 

4.1. Hoạt động chuyên môn và  KHCN 

4.1.1.  Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn  

Một số hội viên tham gia thực hiện một số hợp đồng kinh tế như: 

- Hợp đồng “Lập TKKT-TDT giai đoạn 2” thuộc Dự án “Trung tâm chế biến và kho than tập 

trung vùng Hòn Gai (Giai đoạn 2)”;  

- Hợp đồng  “Xây dựng định mức hao hụt bốc dỡ than nhập khẩu”.  



- Gói thầu số 8 thuộc dự án Mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai: “HH-Thiết 

kế, cung cấp thiết bị vật tư và lắp đặt Nhà máy luyện đồng công suất 20.000 tấn/năm, thuộc dự 

án: Mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai”; 

- Hợp đồng “Xây dựng Quy định về tỷ lệ chênh lệch/hao hụt các công đoạn trong quá trình 

tiêu thụ xuất khẩu alumina/hydroxit nhôm”; 

- Hợp đồng “Thực hiện báo cáo đánh giá, đề xuất phương án cải tiến hiệu suất, năng suất các tổ 

hợp alumin Lâm Đồng, Nhân Cơ” 

4.1.2. Nghiên cứu  thực hiện các đề tài KHCN của Tập đoàn CN than – khoáng sản Việt Nam 

- Đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất, tận thu quặng bauxit 

trong quặng đuôi thải tại nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV”;  

- Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực khoáng sản thuộc Tập đoàn 

Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050”; 

- Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất boehmite (AlOOH) tại các nhà máy alumin thuộc 

TKV”; 

4.2. Hoạt động Hội 

Chi hội có 12 hội viên, các hội viên đều tích cực tham gia hoạt động Hội tại chi hội, 

đóng hội phí đầy đủ. 

5. Chi hội Bộ môn Tuyển khoáng trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội 

5.1. Hoạt động chuyên môn và  KHCN 

5.1.1. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

- Giảng dạy trình độ đại học: Hiện tại đang giảng dạy 05 lớp sinh viên từ K61 – K65. Tổng số 

sinh viên là 67, trong đó: K61 (26 SV), K62 (15 SV), K63 (8 SV), K64 (10 SV), K65 (8 SV). 

Các sinh viên K61 đang thực hiện đồ án tốt nghiệp, dự kiến sẽ bảo vệ trong tháng 7/2021. Các 

sinh viên K62 – 65 đã hoàn thành kế hoạch học tập năm học 2020 – 2021 và đang thi học kỳ II. 

- Giảng dạy trình độ sau đại học: Hiện tại bộ môn đang hướng dẫn luận văn thạc sỹ cho 04 học 

viên cao học K39, dự kiến sẽ bảo vệ trong tháng 7/2021. Số lượng nghiên cứu sinh của bộ môn 

là 06. Trong số các NCS, có 04 NCS đang trong quá trình học tập và nghiên cứu, 02 NCS đang 

hoàn thiện luận án để bảo vệ cấp cơ sở. 

- Đợt tuyển sinh sau đại học tháng 4/2021, bộ môn đã tuyển sinh được 04 học viên cao học 

(K42) và 01 NCS. Từ tháng 6/2021, bộ môn bắt đầu kế hoạch giảng dạy cho các học viên và 

NCS mới. 

- Công tác tuyển sinh đại học năm 2021: Theo kế hoạch của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 

đầu năm 2021, bộ môn tích cực truyền thông, quảng bá ngành nghề để thu hút học sinh đăng 

ký nguyện vọng vào ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng theo cả 2 phương thức xét học bạ và dựa 

vào kết quả thi THPT. 



- Công tác mở ngành mới: Bộ môn có định hướng mở ngành đào tạo đại học mới “Quản lý và 

tái chế phế thải công nghiệp” phù hợp với nhu cầu xã hội. Bộ môn đã lên kế hoạch đăng ký với 

Nhà trường, chuẩn bị các phiếu khảo sát, xây dựng chương trình đào tạo,… 

5.1.2. hoạt động KHCN 6 tháng đầu năm 2021 

- Số lượng đề tài NCKH các cấp đang thực hiện và mới được phê duyệt: 01 đề tài cấp Bộ 

GD&ĐT, 01 đề tài cấp TKV, 01 đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra các cán bộ của bộ môn còn tham gia 

một số dự án, đề tài, hợp đồng NCKH – TKCN. 

- Chi hội cùng Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản đã đề xuất nhiệm vụ PBKT 

KH&CN cấp Liên hiệp các Hội KH&KT VN. 

- Bộ môn đăng ký xuất bản số chuyên đề Tạp chí KH Mỏ -  Địa chất nhân dịp kỷ niệm 55 năm 

đào tạo ngành Tuyển khoáng. Do đó, đầu năm 2021, các cán bộ bộ môn cùng với một số nhà 

khoa học trong Hội Tuyển khoáng VN đã rất tích cực viết bài cho Tạp chí và đã hoàn thành, 

đang đợi Nhà trường xuất bản.  

- Một số cán bộ của bộ môn đã hoàn thành bài báo toàn văn đăng ký ở Hội nghị quốc tế Việt 

Nam – Ba Lan (Viet – Pol), dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021. 

- Bộ môn đã thành lập được 01 nhóm nghiên cứu “Công nghệ tiên tiến trong chế biến khoáng 

sản và tái chế”. 

5.2. Hoạt động Hội 

Chi hội có 10 hội viên (2 Phó giáo sư –Tiến sỹ, 3 Tiến sỹ và 5 Thạc Sỹ) 

- Chi hội rất tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội Tuyển khoáng VN  

- Các hội viên của Chi hội cũng rất nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh 

covid, tham gia ủng hộ cho quỹ phòng chống covid-19 và quỹ vắc xin phòng chống covid-19. 

6. Chi hội Tuyển khoáng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

6.1. Công tác chuyên môn và nghiên cứu KHCN 

6.1.1. Công tác chuyên môn 

- Tham gia giảng dạy, quản lý 2 lớp ĐH chính quy với 7 học phần lý thuyết; 

- Tham gia hướng dẫn 2 đoàn sinh viên tham quan ngoài sản xuất. 

 - Cử 2 hội viên tham gia đi thực tế tại các cơ sở sản xuất 

6.1.2. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; 

- Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên; 

6.2.  Hoạt động Hội 

Chi hội có 9 hội viên (2 Tiến sỹ, 7 Thạc sỹ), do cơ cấu tổ chức của Trường, hiện nay 

biên chế giảng dạy tại Bộ môn Tuyển khoáng còn 3 hội viên, còn lại tham công tác khác của 

trường, cho nên hoạt động của chi hội cũng bị ảnh hưởng. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


