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Báo cáo giới thiệu quá trình phát triển của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, những 

thành tich và phương hướng hoạt động KHCN và SKCTKT của Tổng công ty 

1.Mở đầu  

Tổng Công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là 

thăm dò, khai thác và chế biến tuyển, luyện và  xuất khẩu các loại khoáng sản kim loại mầu 

(thiếc, chì, kẽm, đồng, …), kim loại đen (sắt, mangan, …), kim loại quý hiếm (đá quý, 

vàng, bạc, …), phi kim và cả vật liệu xây dựng. Hiện nay, Tổng Công ty đã có hàng chục 

loại sản phẩm hàng hóa được chế biến từ nhiều kim loại khoáng sản khác nhau. 

Trong nhiều năm qua VIMICO đã tập trung vào công tác đầu tư phát triển, đổi mới 

công nghệ, coi đây là nhu cầu cấp thiết để đảm bảo tồn tại và phát triển doanh nghiệp trước 

sự cạnh tranh của thị trường. Phương châm chỉ đạo của Tổng Công ty đối với các đơn vị 

thành viên, khi xây dựng các dự án đầu tư phải chú trọng lựa chọn dây chuyền công nghệ 

tiên tiến, chọn các thiết bị công nghệ có chất lượng tốt đồng bộ, phù hợp với đặc điểm của 

từng khoáng sản. Khuyến khích các đơn vị nghiên cứu khoa học, đầu tư theo chiều sâu và 

đầu tư cải tạo công nghệ cũ. 

Trong những năm đầu trong Tổng Công ty, công tác đầu tư phát triển của các đơn 

vị khai thác và chế biến khoáng sản thường là những dự án đầu tư quy mô vừa và nhỏ. 

Hiện nay, đã và đang đầu tư những công trình có quy mô lớn hơn và áp dụng công nghệ 

tiên tiến hơn như Tổ hợp đồng Sin Quyền Lào Cai với sản lượng 30.000 tấn đồng tấm/năm, 

150.000 tấn tinh quặng sắt/năm, … 

Các thành quả thực tế của 5 năm qua đã khẳng định vai trò của công tác đầu tư phát 

triển đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực và 

là cơ sở để Tổng Công ty phát triển bền vững theo con đường công nghiệp hóa hiện đại 

hóa ngành khai thác và chế biến khoáng sản. 

2. Về hoạt động KHCN trong Tổng Công ty 

Trong giai đoạn 2013 – 2017, VIMICO đã được Bộ Công Thương và Tập đoàn 

Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao nghiệm vụ thực hiện một số đề tài nghiên 

cứu KHCN, gồm: 20 đề tài, trong đó có 1 Dự án sản xuất thử nghiệm và 19 đề tài cấp Tập 

đoàn. Tổng ngân sách cấp gần 50 tỷ đồng. Tất cả các Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu 

các cấp đánh giá rất cao. Kết quả nghiên cứu của các đề tài đều có tính thực tiễn, một số 

đề tài được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra phương hướng sản 

xuất sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Một số đề tài điển hình như: 



- Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện dây chuyền sản xuất và quy trình công 

nghệ thu hồi khoáng vật có ích trong quá trình tuyển nổi tách cát bùn quặng đuôi Nhà máy 

tuyển nổi đồng Sin Quyền Lào Cai”. Dự án đã được đầu tư và đi vào sản xuất có hiệu quả, 

đáp ứng được yêu cầu của dự án. 

- Đề tài “Nghiên cứu công nghệ khai tuyển quặng thiếc sa khoáng hiệu quả trong 

điều kiện đặc thù của sa khoáng thiếc Châu Cường ở Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ 

Tĩnh”. Đề tài đã được ứng dụng có hiệu quả và có thể áp dụng ở những mỏ có điều kiện 

địa chất mỏ tương tự. 

- Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm khuôn đúc tấm dương cực bằng vật liệu 

đồng dương cực thay thế khuôn đúc bằng gang trong Nhà máy luyện đồng Lào Cai”. Đề 

tài đã được ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất, giá trị làm lợi mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng. 

- Đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác hầm lò hợp lý mỏ thiếc gốc Suối 

Bắc, Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh”. 

- Đề tài "Nghiên cứu khả năng làm giàu sơ bộ quặng đồng Sin Quyền, Lào Cai bằng 

công nghệ cảm biến tia X". Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được lập Dự án đầu tư SXTN, 

khi dự án vào sản xuất sẽ góp phần giảm tổn thất tài nguyên khoáng sản, nâng cao hiệu quả 

SXKD. 

- Đề tài "Nghiên cứu công nghệ tái chế bã kết tủa đồng từ dây chuyền sản xuất kẽm 

của Nhà máy điện phân kẽm Thái Nguyên". Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được ứng 

dụng vào sản xuất ở quy mô bán công nghiệp và đã đem lại giá trị kinh tế. 

- Đề tài “Nghiên cứu công nghệ thu hồi đồng từ quặng thải rắn của quá trình khai 

thác tại Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai bằng phương pháp vi sinh”. Kết quả nghiên 

cứu của đề tài đã gợi mở ra một hướng đi mới trong ngành khai thác và chế biến khoáng 

sản cho VIMICO nói riêng và ngành khai thác chế biến khoáng sản trong nước nói chung. 

- Đề tài “Nghiên cứu xác lập công nghệ tuyển thu hồi vàng, wonframit tại mỏ vàng 

Safin, Lào Cai trên cơ sở định hướng của sơ đồ công nghệ và thiết bị của xưởng tuyển vàng 

Minh Lương, Công ty cổ phần Vàng Lào Cai”. 

3. Về phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật 

Trong 5 năm 2013 – 2017, song song với công tác nghiên cứu khoa học là phong 

trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được các đơn vị trong Tổng Công ty quan tâm. Hoạt động 

sáng kiến đã có ý nghĩa thiết thực, gắn liền với sản xuất, giúp giải quyết các khó khăn phát 

sinh trong sản xuất, góp phần hoàn thiện quá trình công nghệ, nâng cao năng suất lao động, 

chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Một số đơn vị do duy trì tốt phong trào đã phát 

huy được nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất đã đem lại 

hiệu quả kinh tế cao. 

Những đơn vị có phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhiều, là những đơn vị được 

sự quan tâm của lãnh đạo, có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có nề nếp trong công tác 

quản lý và điều hành sản xuất. Toàn Tổng Công ty giai đoạn 2013 – 2017 có 103 SKCTKT, 



HLHSX với giá trị làm lợi 61,7 tỷ đồng. Một số sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất điển hình 

như: 

- Giải pháp hợp lý hóa sản xuất: Nâng cao hàm lượng quặng tinh kẽm Sunfua ở 2 

xưởng tuyển nổi kẽm- Chì Chợ Điền  Bắc Cạn và Làng Hích Thái Nguyên (quặng tinh cấp 

cho nhà máy điện phân kẽm Thái Nguyên thuộc Công ty CP KLM Thái Nguyên). Giải 

pháp đã nâng hàm lượng Zn từ 51,93% (năm 2012) lên 53,42% (năm 2013) tăng 1,49%, 

tiết kiệm chi phí vận chuyển, tăng năng suất công đoạn sản xuất tiếp theo. Giá trị làm lợi  

khoảng 4 tỷ đồng/năm. 

- Sáng kiến cải tiến ống phun oxy lò SKS tại Nhà máy luyện đồng Lào Cai – 

VIMICO, góp phần tăng năng suất (tăng thêm 752,49 tấn sten so với trước). Giá trị làm lợi  

hơn 4 tỷ đồng/năm. 

- Sáng kiến mở vỉa tập trung cho 2 khu khai thác 1A và 1B bằng lò xuyên vỉa vận 

tải mức +233 nhằm nâng công suất khai thác và tập trung hóa sản xuất tại khu mỏ Ba thuộc 

Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích – Công ty CP KLM Thái Nguyên. Sáng kiến góp phần nâng 

cao năng lực sản xuất của đơn vị, cải thiện được điều kiện làm việc cho người lao động, 

thuận lợi cho việc quy hoạch mỏ khai thác xuống sâu. Giá trị làm lợi  khoảng 2 tỷ 

đồng/năm. 

- Sáng kiến cải tiến kết cấu treo đỡ sứ cách điện 72kV – Hệ thống thu bụi tĩnh điện, 

hạng mục 304, phân xưởng Luyện, Nhà mày luyện đồng Lào Cai – VIMICO. Giá trị làm 

lợi 2,2 tỷ đồng/năm. 

- Giải pháp cải tiến phương pháp xây gạch chịu lửa khi trung đại tu lò SKS tại Nhà 

máy luyện đồng Lào Cai – VIMICO. Giải pháp đã giảm được 33% chi phí khối lượng gạch 

xây lò, rút ngắn thời gian trung đại tu từ 25 ngày xuống còn 17 ngày, làm tăng hiệu quả 

sản xuất. Giá trị làm lợi 1,8 tỷ đồng/năm. 

- Giải pháp xây dựng và thực hiện giải phương án kéo dài thời gian trung đại tu thiết 

bị, nâng cao năng suất Nhà máy tuyển khoáng thuộc Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền 

Lào Cai – VIMICO. Giá trị làm lợi của giải pháp là 2,7 tỷ đồng/năm. 

4. Định hướng phát triển công tác KHCN và phong trào SKCTKT 

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động KHCN và phong trào SKCTKT trong thời gian tới, 

Tổng Công ty chủ trương: 

4.1 Định hướng chung: 

- Tăng cường tuyển dụng và bồi dưỡng phát triển cán bộ KHKT có trình độ khoa 

học kỹ thuật cao để đảm nhiệm những nhiệm vụ trong công tác quản lý, nghiên cứu và thực 

hành triển khai vận hành các dự án  đầu tư mới có công nghệ phức tạp. Tăng cường công 

tác đào tạo cán bộ bằng nhiều hình thức khác nhau, như: đào tạo cán bộ tại chỗ, từ cơ sở, 

gửi đi đào tạo ở các trường uy tín trong và ngoài nước, có chính sách thu hút cán bộ KHKT 

có trình độ cao, … 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về KH&CN, SKCTKT trên các 

phương tiện thông tin của VIMICO; hoàn thiện cơ chế chính sách cụ thể khuyến khích 



năng lực tư duy nghiên cứu sáng tạo, gắn trách nhiệm, có thưởng phạt cụ thể; Hoàn thiện 

các quy định liên quan đến công tác đầu tư cho các hoạt động KH&CN trong toàn Tổng 

Công ty. 

- Lựa chọn áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh theo 

hướng thân thiện môi trường, sản xuất đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho 

người lao động, nâng cao năng suất lao động: Rà soát, nâng cao trình độ tự động hóa đối 

với hệ thống thiết bị tuyển khoáng. Thay thế dần các thiết bị cũ, lạc hậu bằng các thiết bị 

hiện đại. 

- Tăng cường sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

 - Nghiên cứu các giải pháp thu hồi các khoáng sản có ích đi kèm, đặc biệt là trong 

đuôi thải của các nhà máy tuyển khoáng và xỉ thải tại các nhà máy luyện kim. 

- Nghiên cứu thay thế các nguyên vật liệu mới nhằm nâng cao tuổi thọ của các thiệt 

bị tuyển khoáng, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, sử dụng các loại thuốc tuyển có tính ưu việt cao: thân thiện 

với môi trường, có tính tập hợp cao để nâng cao chỉ tiêu công nghệ tuyển khoáng và giảm 

chi phí tuyển. 

- Thực hiện các giải pháp cơ giới hóa, tự động hóa để cải thiện được điều kiện làm 

việc, nâng cao mức độ an toàn cho người lao động, an toàn cho thiết bị và công trình. 

4.2. Một số công việc cụ thể : 

- Tiếp tục hoàn thiện công nghệ tuyển nổi đồng bằng thiết bị Cell tuyển tại Chi 

nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai. 

- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện các giải pháp tách S trong quặng tinh sắt tại Nhà 

máy tuyển nổi đồng Sin Quyền Lào Cai mà không sử dụng Axit H2SO4. 

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hàm lượng S trong quặng tinh đồng tại Nhà 

máy tuyển nổi đồng Sin Quyền Lào Cai. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hấp phụ làm sạch dung dịch điện phân và nghiên 

cứu chế độ công nghệ điện phân nâng cao chất lượng đồng kim loại, đồng thời tận thu 

NiSO4 từ dung dịch điện phân. 

- Nghiên cứu công nghệ xử lý thu hồi kẽm trong nước rửa bã của Nhà máy điện 

phân kẽm Thái Nguyên. 

- Nghiên cứu công nghệ khử F, Cl trong bột ô xit kẽm (ZnO) bằng phương pháp rửa 

tại Nhà máy điện phân kẽm Thái Nguyên. 

- Nghiên cứu phương án khai thác thu hồi quặng đồng ngoại vi ranh giới khai thác 

lộ thiên khu Tây mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai. 



- Nghiên cứu thực hiện các giải pháp tổng thể quy hoạch khai thác, đổ thải giữa Mỏ 

đồng Sin Quyền và Mỏ Vi kẽm, … 

5. Kết luận 

Có thể nói trong nhiều năm qua, hoạt động KHCN và phong trào SKCTKT của 

Tổng Công ty Khoáng sản – TKV đã phát triển cả về quy mô và chất lượng. Kết quả của 

các công trình nghiên cứu KHCN, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản 

xuất kinh doanh đã giải quyết được nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, góp phần thúc 

đẩy sản xuất của Tổng Công ty ngày càng phát triển. Trong những năm tới Tổng Công ty 

sẽ quan tâm nhiều hơn trong việc đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHCN và SKCTKT vào 

sản xuất, đặc biệt chú trọng việc thu hồi thêm các khoáng vật có ích đi kèm, sử dụng thuốc 

tuyển thân thiện với môi trường, tối ưu hóa công nghệ nhằm nâng cao thực thu tuyển luyện, 

giảm tổn thất tài nguyên, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động./. 
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