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1. Giới thiệu về trung tâm 

Trung tâm Khoa học Công nghệ Chế biến và Sử dụng khoáng sản là tổ chức hoạt 

động khoa học thuộc Hội Tuyển khoáng Việt Nam; tham gia hoạt động tại Trung tâm gồm 

các chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu KHKT, thiết kê, quản 

lý và chỉ đạo sản xuất. Trung tâm luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm trong việc phổ 

biến kiến thức, nghiên cứu ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ và tiến bộ KHCN 

vào sản xuất nhằm góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam.  

Tháng 4 năm 2006 Hội Tuyển khoáng Việt Nam có Quyết định số 05-06/QĐ-

HTKVN ngày 08/ 4/ 2006 về việc thành lập Trung tâm Khoa học Công nghệ Chế biến và 

Sử dụng khoáng sản. 

Đến tháng 8 năm 2006 Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản được Sở 

KHCN Hà Nội cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động số 138/ĐK –KHCN ngày 24/8/2006; 

sau hơn 2 năm hoạt động để đáp ứng yêu cầu và phù hợp với sự phát triển của ngành khai 

thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, Trung tâm đã đăng ký bổ sung thêm lĩnh vực hoạt 

động và được Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động 

KHCN số 138/ĐK -KHCN ngày 16/02/2009; đã điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ như sau:  

–  Nghiên cứu khoa học và ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực khai 

thác, chế biến, sử dụng và bảo vệ môi trường khoáng sản. 

– Thiết kế chế tạo, sản xuất thử nghiệm máy móc, thiết bị, sản phẩm phục vụ khai thác, chế 

biến, sử dụng và bảo vệ môi trường khoáng sản. 

–  Các dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn, giám sát, phản biện, tham gia thẩm định, thông 

tin tuyên truyền. liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, …với các quy hoạch, kế hoạch 

phát triển, dự án xây dưng, cải tạo hoặc mở rộng, đánh giá tác động môi trường trong 

lĩnh vực khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. 

2. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 

Ngay sau khi hoạt động, năm 2006 ÷ 2007 Trung tâm đã triển khai ký kết được 16 

hợp đồng kinh tế, thực hiện hoàn thành và thanh toán hơn 10 hợp đồng . Các cán bộ, chuyên 

gia khoa học của Trung tâm nhanh chóng tiếp cận công nghệ kỹ thuật, thiết bi và các hoạt 

động dịch vụ khoa học mới, từ việc nghiên cứu công nghệ tuyển quặng, mẫu khoáng sản ( 

caolanh, than, fenspat, vàng), đến khảo sát, đánh giá, thiết kế, đào tạo và hướng dẫn vận 

hành xưởng tuyển. 



Trong quá trình hoạt động 12 năm qua,Trung tâm có những thuận lợi nhất định, 

nhưng cũng gặp không ít khó khăn; tuy vậy Trung tâm luôn tích cực, phấn đấu, thực hiện 

ký kết được 68 hợp đồng kinh tế ( xem Bảng 1). 

Bảng 1. Lĩnh vực hoạt động và các loại khoáng sản do Trung tâm thực hiện 
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 Tổng 27 11 12 7 6 5 68 

Qua thực hiện các hợp đồng của Trung tâm có nhận xét như sau: 

2.1. Các hoạt động khoa học và loại hình khoáng sản:  

a)- Nghiên cứu công nghệ tuyển và mẫu khoáng sản đã thực hiện 27 hợp đồng với các 

loại khoáng sản như: Than ( than đá, than mỡ); Phi kim (caolanh, fenspat, syanit, diatomit); 

Kim loại đen (sắt, crômit); Kim loại màu, quý hiếm (đồng, thiếc, kẽm, chì, đất hiếm, 

vonfram) và Quặng vàng  

b)- Khảo sát, đánh giá công nghệ và đánh giá tác động môi trường ĐTM đã thực hiện 11 

hợp đồng. Đào tạo, hướng dẫn vận hành, chạy thử xưởng tuyển đã thực hiện 6 hợp đồng 

(đồng Sin Quyền, than Cửa Ông, fenspat Mỏ Ngọt và chuẩn bị vào hoạt động sắt Khe Lếch 

– Lào Cai; vàng Attôpư – Lào). 

c)- Lập và tư vấn dự án, thẩm tra dự án đầu tư, phản biện, tham gia thẩm định dự án đã 

thực hiện 12 hợp đồng. Thiết kế kỹ thuật thi công xưởng tuyển đã thực hiện 7 hợp đồng. 

Nghiên cứu khoa học và công nghệ (thực hiện nhiệm vụ KHCN và dự án cấp Bộ, cấp Nhà 

nước) đã thực hiện 5 hợp đồng. 

2.2. Tham gia hoạt đông của các Hội viên, Chi hội và chuyên gia 

 Các hợp đồng kinh tế được ký kết ở Trung tâm, khi triển khai phần lớn do hội viên 

của các Chi hội thực hiện, còn một phần do Văn phòng Trung tâm; đến nay có gần 20 Chi 

hội và hơn 600 lượt người, có năng lực, trình độ và kinh nghiệm chuyên môn đã tham gia 

thực hiện và làm chủ nhiệm các đề tài, dự án.  Hầu hết các phòng thí nghiệm chuyên ngành 

của các đơn vị. tổ chức hoạt động KHCN như: Viện KHCN, Trung tâm phân tích, Trường 



Đại học  (Viện Khoa học Vật liệu, Trung tâm Phân tích địa chất, Viện Khoa học và CN 

Mỏ-Luyện kim, Viện Khoa học và công nghệ Mỏ, Trường ĐH Mỏ- Địa chất, Viện Công 

nghệ xạ hiếm) và các Chi hội tại cơ sở sản xuất (Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Công 

ty Tuyển than Cửa Ông, Công ty apatit Lào Cai ) hợp tác và phối hợp hoạt động với Trung 

tâm.  

 Để thực hiện các hợp đồng, đề tầi, dự án Trung tâm đã mời các chuyên gia thuộc 

nhiều ngành chuyên môn, như: địa chất, khai thác mỏ, tuyển khoáng, xây dựng công trình 

công nghiệp, chế tạo cơ khí, cơ điện mỏ, kinh tế mỏ, luyện kim, công nghệ môi trường... 

Các chuyên gia tham gia nhiệt tình, có nhiều đóng góp thiết thực vào các kết quả và hoàn 

thành công việc nôi dung của đề tài, dự án. 

Những kết quả hoạt động của Trung tâm trong 12 năm qua là sự kế thừa thành quả 

đóng góp của các hội viên, các chi hội và nhiều chuyên gia trong và ngoài ngành đã tích 

cực, nhiệt tính tham gia hợp tác với Trung tâm 

3. Những kết quả nổi bật 

Kết quả nghiên cứu,thực hiện các hợp đồng được bên đặt hàng đánh giá cao, nhiều 

phương án, sơ đồ công nghệ đề xuát mang tính khả thi và được sử dụng trong các dữ liệu 

dự án đầu tưm thiết kế, một số kết quả nổi bật đó là: 

3.1 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

  - Mô hình công nghệ và thiết bị tuyển cao lanh có chất lượng tương đương các nước 

trên thế giới để sản xuất men và gốm sứ cao cấp, từng bước thay thế hàng nhập khẩu. 

- Nghiên cứu thiết kế và chuyển giao công nghệ tuyển nổi và thủy luyện quặng vàng  

gốc kết hợp với công nghệ bảo vệ môi trường, mỏ vàng Apey, mỏ vàng Trà Năng, mỏ 

Attôpư (Lào) 

- Xây dựng được mô hình công nghệ và thiết bị để chế biến quặng fenspat Phú Thọ 

theo xu hướng của thế giới là công nghệ ít và không phế thải.  

- Khảo sát nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ, thiết bị 

của 2  Nhà máy tuyển  đang hoạt động: 

* Nâng cao mức thực thu quặng tinh sắt của Nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền, 

Lào Cai > 20% so với sản xuất 

* Cải tiến, hợp lý hóa và hoàn thiện công nghệ, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất 

và tiết kiệm chi phí của các dây chuyền sản xuất thuộc Công ty tuyển than Cửa 

Ông. 

- Nghiên cứu thay thế và chuyển giao công nghệ điều chế thuốc tuyển nổi tại xưởng 

tuyển nổi than bùn (-0,5mm) Công ty tuyển than Hòn Gai,thuốc tuyển có chất lượng tương 

đương ngoại nhập của Đức và hoàn toàn thay thế hàng nhập khẩu. 

3.2 Phục vụ công tác giáo dục và đào tạo 

Nhiều sinh viên (khoảng 30 sinh viên) của Bộ môn Tuyển khoáng Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất tham gia và sử dụng nội dung các đề tài nghiên cứu, dự án của Trung tâm đã 

thực hiện, để làm đồ án môn học hoặc đề án tốt nghiệp. Ngoài ra còn có 10 sinh viên tham 



gia và sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án làm tài liệu để viết và bảo vệ luận án Thạc 

sĩ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Tuyển Khoáng. 

4. Nhận xét và đánh giá 

Những hạn chế ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Trung tâm, đó là: 

-Tổ chức và quản lý hoạt động của Trung tâm: Về tổ chức, biên chế và quản lý của 

Trung tâm chưa bảo đảm được yêu cầu của một tổ chức hoạt động KHCN; Toàn bộ hoạt 

động mang tính nghiệp dư, kiêm nhiệm, thiếu chuyên nghiệp và chuyên trách. Nếu không 

cải tiến và thay đổi sẽ khó phát triển, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành 

công nghiệp khoáng sản. 

- Chưa có trụ sở ổn định: Là tổ chức hoạt động KHCN, đến nay vẫn phải thuê mượn 

trụ sở, địa điểm làm việc, các điều kiện cần thiết chưa đáp ứng được yêu cầu, khi tiếp khách 

hoặc tổ chức hội thảo, hội nghị còn gặp vất vả.  

-  Lựa chọn chủ nhiệm, cơ quan hợp tác: đôi khi chưa thích hợp, chưa chủ động làm 

ảnh hưởng tiến độ, chất lượng công việc, uy tín của Trung tâm và Hội. 

Trong những năm qua với sự nhiệt tình tham gia của các hội viên, các Chi hội, các chuyên 

gia và sự ủng hộ của các bên đạt hàng, các cơ quan trong và ngoài ngành khoáng sản, Trung 

tâm đã đạt được kết quả và thành tựu nêu trên. 

Thời gian tới, Trung tâm mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác để 

khắc phục những hạn chế và có nhiều đóng góp to lớn hơn trong sự nghiệp phát triển 

KHCN chế biến và sử dụng khoáng sản, góp phần phát triển ngành công nghiệp khoáng 

sản Việt Nam bền vững./. 
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The 12 years (2006 ÷ 2018) activities of the Center for technologies of mineral 

processing and utilization 

The Center for technologies of mineral processing and utilization is a scientific 

organization operating under the Mineral Processing Association of Vietnam. The leading experts 

of Vietnam mineral processing take participation in the scientific activities of the Center. This 

report is to review a 12 years of activities scientific researches and services to mineral industry of 

Vietnam. The Center is always aware of the role and responsibility in the sustainable development 

of mineral resources of Vietnam. 
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