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lời nói đầu
Nhân kỷ niệm 60 năm khôi phục, xây dựng và phát triển
(15/11/1954-15/11/2014), lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê
cho ra mắt cuốn sách “Truyền thống công nhân Công ty
Than Mạo Khê (1840-2014), trên cơ sở chỉnh lý, bổ sung
cuốn “Truyền thống công nhân Công ty Than Mạo Khê (18462004) và viết tiếp chặng đường lịch sử từ năm 2004 đến năm
2014, nhằm giới thiệu với cán bộ công nhân viên Công ty và
bạn đọc gần xa về những chặng đường lịch sử vẻ vang của
Công ty trong kháng chiến cũng như trong lao động sản xuất
đến năm 2014, động viên, khích lệ mỗi cán bộ, đảng viên,
công nhân viên chức trong toàn Công ty hăng hái phát huy
truyền thống bất khuất kiên cường của đội ngũ công nhân mỏ,
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất
thật nhiều than cho Tổ quốc, góp phần “Xây dựng tỉnh Quảng
Ninh trở thành một tỉnh giàu và đẹp”(1) thực hiện mục tiêu
dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh mà
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra.
Cuốn sách được biên soạn dựa trên những tài liệu của
Công ty, của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Đảng uỷ
Than Quảng Ninh còn lưu trữ được. Đồng thời dựa vào những
tài liệu, công trình nghiên cứu của các nhà sử học và những
người đã trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, công tác ở
Công ty từ năm 1926 đến nay.
(1) Bác Hồ với đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than tháng 11-1968.
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Tuy nhiên, do khâu lưu trữ, sưu tầm tư liệu còn nhiều hạn
chế (nhất là từ năm 1970 trở về trước) nên nội dung cuốn sách
chưa thật phong phú và khó tránh khỏi những khuyết điểm. Vì
vậy, mong bạn đọc góp ý, để chúng tôi tiếp tục bổ sung cho
nội dung cuốn sách được hoàn chỉnh và đầy đủ hơn.
Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị,
ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; các đồng
chí cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, nhất là những
đồng chí có nhiều cống hiến cho Công ty, đã cung cấp tư liệu,
đóng góp ý kiến giúp đỡ chúng tôi trong quá trình nghiên cứu
biên soạn cuốn sách.
				
Mạo Khê, tháng 10 năm 2014
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ĐẢNG ủy, BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY THAN MẠO KHÊ

Hội thảo truyền thống công nhân Công ty Than Mạo Khê.

7

8

khái quát về quá trình hình thành
và phát triển của công ty than Mạo Khê
Công ty than Mạo Khê thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam, nằm ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng
Ninh. Trước tháng 8-1945 gọi là Mỏ Mạo Khê. Sau ngày hòa
bình lập lại được gọi là Mỏ than Mạo Khê. Ngày 16 tháng 10
năm 2001 được đổi thành Công ty Than Mạo Khê.
Phía đông giáp xã Hoàng Quế, phía tây giáp xã Kim Sơn,
phía nam giáp xã Yên Thọ và thị trấn Mạo Khê, phía bắc là
đồi núi cao giáp xã Bình Khê, Tràng Lương.
Công ty than Mạo Khê có lịch sử khai thác trên 174 năm.
So với các mỏ than hầm lò hiện nay, mỏ Mạo Khê có trữ lượng
và quy mô khai thác lớn. Toàn Công ty là một dây chuyền sản
xuất hoàn chỉnh từ khâu khai thác, vận tải, sàng tuyển và tiêu
thụ sản phẩm.
Ranh giới của Công ty theo tài liệu địa chất, được phân
định bởi: (phía tây từ tuyến IE đến phía đông tuyến X + 0,5),
với chiều dài 8km; phía bắc từ phay Tràng Lương (FTL) đến
phía nam phay (FBB) với chiều rộng từ 2 đến 5km.
Khu vực khai thác chính hiện nay có độ cao trung bình
250m, chạy dọc theo hướng Bắc thuộc vùng đồi núi của vòng
cung Đông Triều.
Mạo Khê nằm ở vị trí tương đối thuận lợi. Các phía: đông,
tây và nam của mỏ là vùng nông thôn đồng bằng rộng lớn với
các xã: Yên Thọ, thị trấn Mạo Khê, Kim Sơn, Hoàng Quế...
(của huyện Đông Triều). Xa hơn, vượt qua sông Đà Bạch
về phía nam là huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương, một trong
những nơi cung cấp nguồn nhân lực cho mỏ.
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Ba mặt bao quanh (trừ phía bắc) tương đối bằng, có hệ
thống giao thông liên vùng. Về đường bộ, quốc lộ 18A đi
thành phố Hạ Long (trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Quảng
Ninh) và ngược lại phía Phả Lại - Bắc Ninh - Hà Nội. Đồng
thời quốc lộ 18A lại có nhánh đường 200 đi Hải Phòng; tuyến
đường sắt quốc gia Yên Viên, Kép, Uông Bí, Hạ Long có
nhánh vào tận nhà sàng.
Về đường thuỷ, gần như duy nhất chỉ có con sông Đà Bạch
(một nhánh của sông Kinh Thầy) chảy ra sông Bạch Đằng có
cảng Bến Cân là nơi trung chuyển than bằng đường thuỷ đi
khắp nơi. Các tuyến đường thuỷ và đường bộ đã hợp thành hệ
thống giao thông thuận tiện cho mỏ trong vận chuyển nguyên
vật liệu, tiêu thụ sản phẩm và trong sinh hoạt.
Mỏ Mạo Khê nằm sâu trong nội địa, phía Bắc là đồi núi,
còn lại là mặt bằng rộng rãi, nằm giữa hai nhà máy nhiệt điện
lớn là Uông Bí và Phả Lại(1). Cách 2km về phía nam có Nhà
máy xi măng Hoàng Thạch. Bởi vậy nó giữ vai trò quan trọng
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo nghiên cứu địa chất, than ở Mạo Khê là than trầm
tích được hình thành vào Kỷ Đề vôn và Rê-Siêng. Trải qua
các cuộc vận động tạo sơn, đặc biệt là cuộc vận động tạo
sơn In-đô-xi-át cách đây khoảng 170 đến 200 triệu năm.
Do hiện tượng tạo sơn nên bề mặt trái đất bị đảo lộn, những
cây dương xỉ... bị vùi lấp xuống lòng đất và dần dần trở
thành than đá. Trên cơ sở đó, than ở Mạo Khê ứng với tuổi
(1) Từ năm 2012, Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê đã chính thức vận hành, tiêu thụ
than chủ yếu của Công ty Than Mạo Khê và một số công ty vùng Đông Triều,
Uông Bí.
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Triatnôli-Nadini (T3N-T3R). Hướng của địa tầng chứa than
chạy theo Đông - Tây, nhưng nghiêng về phía Tây và chia làm
2 cánh Bắc và Nam, bởi trục PAA.
Địa tầng hệ chứa than cánh Bắc cấu tạo đơn giản (hơn phía
Nam) nghiêng về một phía.
Địa tầng cánh Nam cấu tạo tương đối phức tạp, góc nghiêng
của địa tầng ngược với phía bắc.
Căn cứ vào thăm dò địa chất, xác định, than ở Mạo Khê
có 54 vỉa, chiều dày toàn bộ là 271,74m, trong đó có 37 vỉa
có giá trị khai thác. Hầu hết các vỉa cánh Bắc và cánh Nam
đều chạy theo hướng Đông - Tây với chiều dài từ 6 đến 8km.
Cánh Bắc vỉa mỏng, than cục ít, chỉ có 3/10 vỉa có than cám
4. Chiếm tỷ lệ 30% còn lại là cám 5+6. Độ dốc vỉa từ 30 độ52 độ.
Cánh Nam vỉa dày hơn, tỷ lệ than cục cao hơn độ dốc vỉa
trung bình cao từ 30-63 độ, không có than cám 4, chỉ có cám
5+6.
Toàn vùng Mạo Khê không có than cám đủ tiêu chuẩn
xuất khẩu. Than cục độ bền cơ học thấp. So với vùng Hồng
Gai - Cẩm Phả, than Mạo Khê có độ tro cao, nhiệt lượng thấp
nên giá bán bình quân thấp hơn. Tuy nhiên, về giá trị sử dụng
thích hợp với cơ khí luyện kim, nhiệt điện, sản xuất vật liệu
và chất đốt sinh hoạt.
Phần trữ lượng than ở mức +30 (so với mực nước biển)
thuận lợi cho khai thác lò bằng. Phần nằm dưới mức +30 phù
hợp với phương thức khai thác lò giếng.
Giới hạn khai thác của mỏ Mạo Khê được quy hoạch là
40km2, với tổng trữ lượng than còn lại khoảng 300 triệu tấn.
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So với một số mỏ than khác ở khu vực mỏ Quảng Ninh,
mỏ than Mạo Khê được khai thác sớm nhất. Căn cứ vào tài
liệu tìm được tại Bảo tàng Huế năm 2002, chỉ dụ của vua
Minh Mạng cho phép tổng trấn Quảng Yên Tôn Thất Bật khai
thác than tại Mạo Khê vào năm 1840.
Sau khi chiếm được Khu mỏ (1883), thực dân Pháp đã
ép triều đình nhà Nguyễn bán khu mỏ Hồng Gai - Cẩm Phả
(1884) và khu mỏ Uông Bí, Đông Triều (1887) cho chúng.
Nhưng việc khai thác than ở đây vẫn còn chậm chạp dưới hình
thức “khoáng quyền”(1).
Mãi đến khi thành lập Công ty than gầy Bắc Kỳ (15-101920), thì việc khai thác than ở đây mới được mở rộng.
Quá trình khai thác than của bọn thực dân, chủ mỏ... ở
Mạo Khê gắn liền với sự ra đời của đội ngũ công nhân mỏ.
Mạo Khê đã trở thành một trong những nơi sớm nhất sản sinh
ra giai cấp công nhân Việt Nam.
Khác với công nhân ở một số mỏ khác, công nhân Mạo
Khê chủ yếu là người dân địa phương, sống trên vùng đất
nhượng xung quanh bao bọc đồng bằng và rừng núi, bà con
sáng đi làm tối về nhà, vẫn giữ nguyên quan hệ khăng khít với
đồng ruộng.
Chính những yếu tố hợp thành đội ngũ công nhân mỏ Mạo
Khê đã ảnh hưởng lớn đến đặc điểm của họ.
Công nhân mỏ Mạo Khê có mối liên hệ trực tiếp với nông
dân hơn công nhân ở một số nơi khác, bị chế độ thực dân
phong kiến áp bức nặng nề và bị nhiều tầng lớp áp bức trực
(1) Khai thác và đóng thuế cho chính quyền Bảo hộ.
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tiếp hơn ở một số nơi khác. Họ có tinh thần yêu quê hương đất
nước và tình đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; cuộc sống
cần cù, giản dị, chân thật, hiền lành. Nhưng khi bị áp bức bóc
lột, Tổ quốc bị kẻ thù dày xéo, họ sẵn sàng đứng lên chiến đấu
để giành lại độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc của dân tộc.
Cũng chính nơi đây, nhiều cán bộ cách mạng về hoạt động và
làm công nhân đã trưởng thành và trở thành những cán bộ của
Đảng và Nhà nước ta, tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Văn Cừ,
Tổng Bí thư của Đảng (từ năm 1938-1940).
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chi bộ
Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Khu mỏ được thành lập
tại Mạo Khê. Sự kiện lịch sử này đã tác động mạnh mẽ đến
phong trào cách mạng toàn Khu mỏ.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã tạo điều kiện thúc
đẩy phong trào đấu tranh của công nhân mỏ Mạo Khê tiến
lên những bước cao hơn. Những người thợ mỏ Mạo Khê đã
trực tiếp đánh chiếm mỏ Mạo Khê và trở thành một bộ phận
quan trọng của lực lượng quân Đệ tứ chiến khu (tức chiến khu
Trần Hưng Đạo) nổi dậy cướp chính quyền trong cách mạng
Tháng 8 năm 1945. Đồng thời, mỏ Mạo Khê còn là cứ điểm
quan trọng của ta trong cuộc kháng chiến chống Thực dân
Pháp xâm lược. Hoà bình lập lại, Mạo Khê là mỏ duy nhất ở
Khu mỏ Quảng Ninh được giao nhiệm vụ sản xuất than cung
cấp cho nhà máy nhiệt điện Hà Nội ngày đầu giải phóng. Mặc
dù hầm mỏ bị tàn phá, với hai bàn tay trắng, anh em cán bộ,
công nhân ở bao miền hội tụ về đây đã khắc phục mọi thiếu
thốn vất vả, gom góp từng hòn than vì dòng điện của Thủ đô
yêu dấu.
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Từ hai bàn tay trắng ngày đầu khôi phục, đến cuối năm
1965 hầu hết các công việc nặng nhọc đã được cơ khí hoá từng
bước, nhằm giải phóng sức sản xuất, tăng năng suất lao động.
Quá trình phát triển của mỏ không chỉ có thuận lợi, mà đã
gặp những khó khăn; có lúc tưởng chừng không thể vượt qua,
nhất là khi chuyển đổi cơ chế bao cấp sang cơ chế hạch toán
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, mỏ đứng bên bờ vực của sự phá
sản. Nhưng với tinh thần tự lực cánh sinh, dám nghĩ dám làm,
luôn luôn tìm tòi sáng tạo, đúc rút kinh nghiệm để tìm ra bước
đi phù hợp với điều kiện của mình, cán bộ, công nhân mỏ Mạo
Khê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước
tặng nhiều danh hiệu cao quý.

14

Đồng chí Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt)
người đầu tiên tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước
chân chính và phương pháp cách mạng vô sản
vào phong trào công nhân Mạo Khê năm 1926
(Ảnh chụp lúc mới bị thực dân Pháp bắt).
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Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (tức Trọng) Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương thay mặt Đảng đến công
nhận Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của
khu mỏ Quảng Ninh được thành lập tại Mạo Khê.
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Chỉ dụ vua Minh Mạng ban cho khai thác than tại thôn
Yên Lãng - Yên Thọ - Đông Triều năm 1840
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phần thứ nhất

mỏ mạo khê trước năm 1954
chương I

sự ra đời của mỏ than mạo khê
Than ở Đông Triều mới được khai thác rải rác từ thời Minh
Mạng (1820-1840) Triều Nguyễn(1).
Năm 1840, Tổng đốc Hải An là Tôn Thất Bật dâng sớ xin
khai thác ở núi Yên Lãng xã Yên Thọ ngày nay. Đến thời Tự
Đức (1846-1884); mỏ Mạo Khê bắt đầu được khai thác dưới
hình thức “trưng khai” của một số thương nhân người nước
ngoài như Trần Mục Thầu người Trung Quốc và sau đó là Li-ri
người Đức.
Năm 1887, Pháp ép triều đình nhà Nguyễn bán mỏ Đông
Triều cho chúng.
Nắm trong tay quyền hành sử dụng, Pháp cắt nhượng mỏ
Mạo Khê cho tên chủ đồn điền người Pháp có uy thế tên là
Mác-ty.
Năm 1889, con rể Mác-ty là Sa-lê xin “khoáng quyền”(2)
và mở rộng khai thác khu lò phía bắc nhà sàng hiện nay, trước
gọi là lò Sa-lê.
Sau đại chiến thế giới thứ I (1914-1918), Pháp được xếp
vào hạng các nước đế quốc thắng trận, nhưng nền kinh tế lại
bị tàn phá nặng nề. Để bù đắp lại những tổn thất đó, Pháp tăng
cường bóc lột nhân dân lao động và vơ vét của cải ở các nước
thuộc địa. Khu mỏ là miếng mồi béo bở nên bọn tư bản đua
(1) Tài liệu nghiên cứu của giáo sư sử học Phan Huy Lê, lưu tại mỏ Mạo Khê.
(2) Quyền được khai thác khoáng sản, đóng thuế cho Nhà nước phong kiến.

23

nhau xâu xé, chỉ trong một thời gian ngắn hàng loạt công ty
khai thác mỏ ra đời(1).
Ngày 25-10-1920, Công ty than gầy bắc Kỳ được thành
lập, do chủ nhà băng Đông Dương Fontaine đồng thời là chủ
hãng độc quyền “rượu ty” là trưởng ban quản trị phạm vi khai
thác là 2.488ha đất mỏ Mạo Khê. Số vốn ban đầu là 15.000.000
Fơ-răng, khai thác 4 lò. Đến 1 tháng 1 năm 1933 số vốn tăng lên
với 22.500.000 Fơ-răng.
Từ năm 1920-1925, Công ty than gầy Bắc Kỳ tiến hành
thăm dò, 1925 đến 1927 tiến hành thiết kế kỹ thuật, từ năm
1927-1930 lắp đặt dây chuyền nhà sàng tuyển rửa 40 tấn /giờ,
và một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh gồm 2 nhà máy điện,
một lò giếng đứng hiện đại, nhiều đầu tàu toa xe, thiết bị mới
cùng một bộ phận vận tải thuỷ gồm 1 tầu kéo và 20 sà lan. Các
công việc mở mỏ của Công ty than gầy Bắc Kỳ (SAT) đến cuối
năm 1930 gần như hoàn chỉnh.
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động mạnh
mẽ tới nước Pháp và các nước thuộc địa (của Pháp). Sản lượng
than mỏ Mạo Khê cũng như các mỏ khác đều bị giảm sút, than
ứ đọng không tiêu thụ được, hàng nghìn công nhân bị thất
nghiệp... Các mỏ và những công ty nhỏ bé có nguy cơ phá sản.
Để cứu nguy, Công ty than gầy Bắc Kỳ và Công ty than Kế
Bào, Công ty than Hạ Long, Công ty than Đồng Đăng và Công
ty than Phấn Mễ thoả thuận liên hiệp thành một công ty mang
tên: Công ty than Đông Dương, nhằm tập trung vốn, tạo thế lực
kiếm thị trường tiêu thụ để vượt qua cuộc tổng khủng hoảng.
Trước sự phá sản không gì cưỡng nổi, tháng 10-1930, Công ty
than Đông Dương phải đình chỉ việc mở rộng kiến thiết, thu
hẹp quy mô sản xuất. Đến năm 1931, than ứ đọng không tiêu
thụ được lên tới 80.000 tấn. Do vậy, đến năm 1932, Công ty
(1) Các công ty khai thác mỏ ra đời: Công ty than gầy Bắc Kỳ (25-10-1920), Công
ty than Hạ Long (1924), Công ty mỏ than Đông Triều, Công ty than đá Yên
Lập (1924).
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than Đông Dương buộc phải gán toàn bộ tài sản cố định cho
ngân hàng Đông Dương và đến ngày 26-9-1933 công ty này rơi
vào tay Ngân hàng Đông Dương. Cũng trong năm 1933, Ngân
hàng Đông Dương sáp nhập vào Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ
(S.F.C.T) là công ty khai thác than lớn nhất, có thế lực lớn nhất
ở Đông Dương. Từ đó, mỏ Mạo Khê thuộc về Công ty Pháp mỏ
than Bắc Kỳ (S.F.C.T)(1).
Mỏ than Mạo Khê được phát hiện và khai thác dưới triều
Nguyễn. Việc khai thác lúc đầu chỉ là “đào bới” những vỉa than
lộ thiên. Điều kiện và kỹ thuật khai thác còn sơ sài, sản lượng
than thu được không đáng kể.
Năm 1837, trong ssó các sản phẩm mà nhà Nguyễn mua
được ở Bắc Kỳ, lần đầu tiên mua than mỏ. Cũng trong thời kỳ đó
Bộ Công Sai vận chuyển 10 vạn cân than Đông Triều về kinh(2).
Dưới thời Pháp thuộc mỏ Mạo Khê được gọi là “mỏ nhà
quê” vì hai lẽ: Một là nằm giữa vùng nông thôn bán sơn địa; hai
là: Chủ mỏ ít đầu tư trang bị kỹ thuật, trình độ khai thác lạc hậu
và sử dụng nguồn nhân công quá rẻ mạt.
Trong những năm 1923-1929, sản lượng than ở mỏ Mạo
Khê gần bằng sản lượng của Công ty than Đông Triều, chỉ chịu
kém Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (S.F.C.T), nhưng việc đầu
tư thiết bị ở Mạo Khê rất hạn chế. Mọi công việc từ đào lò đá,
khai thác vận chuyển đều làm thủ công, lò giếng sâu 40m vẫn
chưa được sử dụng năng lượng điện, vận chuyển than chủ yếu
là đội gánh và đun xe khung sắt thùng gỗ.
Trong tổng số các lò của Pháp đã khai thác ở Mạo Khê chúng
đều tập trung vào các vỉa “dễ ăn”. Nhiều lò chúng chỉ đào sâu
30-40m lấy một số than tốt rồi bỏ đi. Gặp thời kỳ bán than không
chạy (1929-1933), chúng đổ cả than cám vào lấp om-le.
(1) Mạo Khê diễn ra từ năm 1931 bằng việc nhượng toàn bộ đội vận tải thủy tàu
kéo và sà lan cho hãng SACRIC chuyên viên vận tải trên sông.
(2) Phan Huy Lê, lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh. Ty văn hóa Thông tin Quảng Ninh, XB 1974, tr.40.
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Sản lượng than Pháp khai thác ở Mỏ Mạo Khê năm 1913 là
62.000 tấn, năm 1925 lên 107.000 tấn và năm 1939 là năm sản
lượng cao nhất của Công ty than gầy Bắc Kỳ đã đưa sản lượng
lên 150.000 tấn.
Tính đến năm 1945, bọn tư bản, chủ mỏ Pháp đã vơ vét trên
3.643.980 tấn than ở mỏ Mạo Khê(1), trong đó có 30% là than
củ và than don, mang lại món lời kếch xù cho bọn tư bản Pháp.
năm 1924, mỗi cổ phần của Công ty than gầy Bắc Kỳ thu được
6 triệu Fơ-răng, nhưng chỉ một năm sau, mỗi cổ phần đã lên tới
9 triệu Fơ-răng.
Quá trình khai thác than của những thương nhân người nước
ngoài (những năm đầu) và của tư bản người Pháp (tập trung lớn
nhất là hai thời kỳ 1897-1913 và 1919-1929) ở Mạo Khê trở thành
một trong những nơi sản sinh ra giai cấp công nhân Việt Nam.
Số công nhân mỏ Mạo Khê tính theo số thẻ phát (trong sổ
sách) đến năm 1913 là 950 người, năm 1929 là 2.800 người.
Cuộc khủng hoảng kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa
năm 1929-1933 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các thuộc
địa, hàng hoá bị ứ đọng, công nhân bị sa thải... nên đến tháng
11-1936, số công nhân có thẻ ở Mạo Khê chỉ còn 2.407 người
và đến năm 1937, có 4 người Tây và 2.540 người á Đông.
Theo báo Lơ-tờ-ra-vay (Báo Lao động) thì công nhân mỏ
Mạo Khê lúc này thường 2-3 người chung một thẻ, nên số lượng
thực tế khoảng 4.500-5.000 người.
Công nhân mỏ Mạo Khê phần lớn là những người của hai
huyện: Đông Triều và Kinh Môn, một số “ăn cơm nhà đi làm
sở” (tối về nhà với vợ con làm nông nghiệp); số khác, chồng
làm công nhân mỏ, vợ làm đồn điền Sallé Mạo Khê; phần còn
lại là người nông dân ở tỉnh Nam Định và Thái Bình bị bần cùng
hoá ra làm công nhân mỏ. Họ ở tập trung trong các xóm thợ,
(1) Các công ty tư nhân (1900-1920) vơ vét 686.586 tấn; Công ty than gầy Bắc Kỳ
SAT (1920-1933) vơ vét 1.503.115 tấn, Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (19331945) vơ vét 1.454.279 tấn.
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Chùa Non Đông. Nơi đây đồng chí Nguyễn Văn Cừ thường gặp gỡ
các đồng chí cán bộ Chi bộ Mạo Khê họp bàn công việc trong
những năm 1929-1930.
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Vườn Thông, Chợ Con, Cống Trắng, xung quanh phố và ở ngay
tại các cửa lò, trong các lán thợ, trại của cai ký, ngay cạnh những
công trường khai thác, mỗi lán có chừng 50-100 người.
Hình thành ở vùng nông thôn bán sơn địa, chế độ khai thác
kiểu thầu khoán; bởi vậy, mỏ Mạo Khê nhiều công nhân “áo nâu”,
sống ít tập trung, biến động theo thời vụ. Họ bị bọn địa chủ phong
kiến đế quốc bóc lột trực tiếp nặng nề hơn, và có mối liên minh với
nông dân chặt chẽ hơn so với công nhân ở một số nơi khác.
Sống trên khu đất “nhượng”, công nhân Mạo Khê phải chịu
hai tầng áp bức bóc lột:
Một là: Bộ máy bạo lực của chính quyền thực dân phong
kiến tỉnh Hải Dương đứng đầu là công sứ, dưới là tri huyện
Đông Triều và bọn tay sai như chánh tổng, lý trưởng, trưởng
phố. Trong mỏ có trưởng lán và sở cẩm do một tên Pháp Soria
chỉ huy và hai, ba Pôlia (cút lít) người Việt đảm nhận việc trị an
hành chính, gác sở là 1 đội gồm 10 người Việt.
Hai là: Bộ máy bạo lực của bọn thực dân chủ mỏ, được thiết
lập tương ứng với hai thời kỳ:
- Thời kỳ dưới quyền của Công ty than gầy Bắc Kỳ (19201933) công nhân thường gọi là làm cho sở, chủ mỏ.
- Thời kỳ dưới quyền của Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ
(S.F.C.T) (1934-1945) công nhân thường gọi làm cho công ty.
Dưới thời của “Sở” (Công ty than gầy Bắc Kỳ) đứng đầu công
ty là chủ tịch hội đồng quản trị, sau là các thành viên của hội đồng
gồm những tên tư bản lớn có thế lực, góp cổ phần cùng đầu tư khai
thác. Trụ sở của công ty tại quận 7 Paris thủ đô nước Pháp.
Tuy không trực tiếp điều hành công việc và không am hiểu
về nghề khai thác mỏ, hoặc chưa từng đặt chân tới Việt Nam,
những tên tư bản góp cổ phần trong công ty có quyền lực rất
lớn. Đứng đầu là Phông-ten Chủ tịch Công ty rượu Đông Dương
đồng thời cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty than gầy
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Bắc Kỳ; sau đó là Giám đốc mỏ Pye-rơ; dưới quyền giám đốc,
là hai kỹ sư khai thác Hen-nơ-canh và Laglnille cùng một kỹ
sư cơ khí Vi-ta-lít và một số nhân viên kỹ thuật người Pháp
nắm quyền điều hành các khâu quan trọng như: Nhà giấy (hành
chính giấy tờ), nhà tàu, sở cẩm, nhà sàng, bến cảng, lính gác...
Sau cùng là cai ký chủ thầu người Việt.
Trong bản thống kê năm 1929 của Công ty than gầy Bắc
Kỳ, toàn bộ nhân viên ngạch Pháp chỉ có 31 người, trong đó có
cả thợ máy và đốc công chỉ có 12 người(1).
ở một số cửa lò và những dây chuyền sản xuất thủ công
được giao cho các chủ thầu là người Việt. Dưới chủ thầu còn có
cai ký và trương tuần.
Thời kỳ mỏ Mạo Khê lọt vào tay Công ty Pháp mỏ than
Bắc Kỳ (S.F.C.T) tức thời kỳ công ty, bộ máy thống trị cũng
như hệ thống tổ chức sản xuất không thay đổi nhiều, đứng đầu
là tên chủ mỏ Hen-nơ-canh, sau ra Rit-sa. Mấy năm đầu, một
số cửa lò chính khai thác dưới quyền trực tiếp của chủ mỏ người
Pháp, sau đó, phần lớn nhân viên người Pháp đều rút về Hồng
Gai và thay thế vào đó là những nhân viên, kỹ thuật khai thác lò
(xu-va-giăng) và các chủ thầu khác người Việt.
Quá trình khai thác than ở Mạo Khê, thực dân Pháp triệt
để áp dụng chế độ “bao thầu” trong hầu hết các khâu có công
việc nặng nhọc, lao động thủ công. Bởi vậy, trừ một số cửa lò
và xưởng cơ khí, còn phần lớn thợ mỏ Mạo Khê không trực tiếp
chịu sự cai quản của chủ người Pháp mà chỉ lao động và liên
quan trực tiếp với người trung gian và chủ thầu. ở Mạo Khê, có
những chủ thầu cả một khu hoặc một đường lò, vì thế công nhân
cũng nói làm cho chủ thầu là Sở như: Sở Tuynh, sở Nhượng
hoặc lò sếp Thuận, sếp Tình.
(1) Vũ Huy Phúc - sách đã dẫn trang 112.
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Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (tức Phùng) về vô sản hóa ở
mỏ Mạo Khê tháng 9 năm 1929. Người có nhiều công
xây dựng chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên
của Khu mỏ tại mỏ Mạo Khê.
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Một số đồng chí trong chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên
của Khu mỏ tại Mạo Khê: Từ trái sang phải; Đặng Châu Tuệ,
Trần Văn Tước, Vũ Thị Mai, Bùi Văn Mạo, Đinh Tiến Toán
(trong đó các đồng chí Trần Văn Tước, Đinh Tiến Toán kết nạp sau
ngày Chi bộ thành lập). (Ảnh chụp năm 1984 nhân dịp 30 năm
ngày khôi phục và phát triển mỏ than Mạo Khê).
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Những người làm việc ở lò cái cũng không hơn gì làm ở lò
chợ “trong hầu hết các đường lò, nhất là lò cái, đầy lò bùn ngập
đến cổ chân, trần lò nước thường xuyên rỉ ra rơi lõng bõng”(1).
ánh sáng leo lét của chiếc đèn “con gà” đốt bằng dầu lạc dẫn
người thợ mỏ lầm lũi bước vào địa ngục của trần gian để đào bới
than trong các đường lò không chiến thắng nổi “thần chết”.
Một số lò bằng khai thác kiểu “giàn mướp”, công việc đội
đất đá khi đào phỗng, hoặc đội, cõng than từ gương lò ra, vận
chuyển đất đá lấp “om-le” đều do phụ nữ và trẻ em.
ở Mạo Khê, phụ nữ vào lò đội than cũng chỉ mặc một chiếc
quần đùi, một cái yếm, trên đầu quấn “đụn lá chuối khô bện”
suốt ngày đội cõng những thúng than đầy, gặp đường lò quá
thấp gần như phải bò.
“Thời gian lao động là 12 giờ một ngày, kéo dài từ 6 giờ
sáng đến tối. Quần quật suốt ngày từ cửa lò đến lòng đất, đội
lên xuống hàng trăm lần với những thúng than, nặng oặt cổ.
Có những tảng đá to, đội không được, phải cõng như cõng bao
gạo, có lần vì nặng quá, tôi bị ngã lăn chiêng từ trên xuống xây
xát mình mẩy và kéo theo cả người khác. Hầu hết công nhân
đội than là đàn bà và trẻ em... mùa rét trên mặt đất là giá lạnh,
nhưng dưới lò không khí ngột ngạt, mồ hôi nhễ nhại...(2).
Tối đến công nhân mới ra khỏi lò. Dù trời mưa dầm gió rét hay
trời nắng, họ cũng phải xuống suối Bảo Đài (Non Đông) tắm và
lấy sơ quả mướp già (mang theo từ nhà đến) kỳ cọ. Những ngày giá
lạnh họ phải đi nhặt củi để khi tắm xong đốt sưởi.
Những anh em ở gần, về đến nhà sớm cũng phải 17 đến 20
giờ tối. Còn những công nhân người Hạ Chiểu, Kinh Môn (Hải
Dương) phải qua đò về đến nhà còn muộn hơn nhiều.
(1) Vũ Thị Mai - vô sản hóa - sách đã dẫn.
(2) Vũ Thị Mai - Vô sản hóa.
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Mặc dù thời gian lao động kéo dài, cường độ lao động tăng
nhiều so với nơi khác, nhưng mức lương khoán của thợ mỏ Mạo
Khê trong những năm 1920-1925 thấp hơn nhiều so với thợ mỏ
một số nơi trong Khu mỏ.
ở Hồng Gai - Cẩm Phả, mỗi công my-nơ (thợ cuốc than
trong lò) phải cuốc được 26 xe than thì chủ trả 35 xu, nhưng ở
Mạo Khê “anh em phu lò thì từ 2 hào 4 (24 xu) đến 2 hào tám
là tột cùng”(1).
Đối với những người làm theo thời vụ thì chủ thầu chỉ trả
20 xu.
Để đạt được mức lương đó, người công nhân phải làm trong
lò từ 12 đến 14 giờ.
ở lò cái, các khâu như xúc than lên toa xe, đội than trong
hoặc lấp “om-le”, thì tiền công còn rẻ mạt hơn nhiều. Công nhân
cuốc than trong lò cái thì cai thầu khoán đo khối lượng theo chiều
dài. Bởi vậy, thời gian làm việc nhiều nhưng tiền lương lại rất
thấp. Gặp những đoạn lò sụt lở có khi làm cả ngày mà vẫn không
được tính công nào. Phụ nữ và trẻ em đội than trong lò suốt 12
tiếng đồng hồ trong một ngày mà cũng chỉ được 8-9 xu.
Đồng lương ít ỏi, cuộc sống đói rách lầm than lại lao động
trong điều kiện khó khăn phức tạp, luôn luôn đe dọa tính mệnh,
người thợ lò cố hết sức một tháng thường chỉ làm được 15-17 công.
Sống bằng đồng lương vô cùng khó khăn vất vả, công nhân
còn nơm nớp lo âu bị xu-va-giăng, cai, sếp đe dọa cúp phạt và
đánh đập.
Công nhân không làm đủ định mức bị phạt, xe than lẫn đất
đá, chủ cũng phạt; chặt cột không đúng quy cách “phát mèo”
5 xu, phát trái cạnh phạt 1 hào, chặt một đuôi gỗ phạt 82 xu,
thậm chí khi chúng gọi tên xưng nhầm cũng bị phạt.
(1) Đinh Tiến Toán - Những ngày ở mỏ, trang 19, đã dẫn.
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Lán trại của phu mỏ Mạo Khê những năm đầu thế kỷ XX.
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Người công nhân bị nhiều tầng lớp áp bức bóc lột. Một là
bọn chủ mỏ thực dân bóc lột gián tiếp qua các cai thầu, hai là
bọn cai thầu ăn chặn bóc lột công nhân trực tiếp không có một
luật lệ nào. “Thằng sếp, thằng cai phạt, thằng ký trừ, mấy con
mụ buôn đục khoét, người thợ trở thành miếng mồi cho cả bọn
tư bản thực dân và tay sai của chúng”(1).
ở Mạo Khê, bọn chủ và cai thầu mỏ thực dân thực hiện chế
độ lao động hà khắc nhằm vắt kiệt sức lao động của người công
nhân, biến họ thành công cụ biết nói - mà không được nói. Phạt là
biện pháp phổ biến của chúng với thợ mỏ. Làm sai ý chúng phạt
đã đành, nhưng đối với những thằng Zoong “Tây lai” thì: “Thợ
nghỉ tay để đi ỉa, đi đái hắn cũng phạt, thợ nói chuyện với nhau
trong khi làm việc hắn cũng phạt. Sản phẩm làm không vừa ý của
hắn, hắn cúp lương của thợ”(2). Bởi vậy người công nhân “tháng
nào tôi cúng thấy tên mình trong danh sách cũng như nhiều anh
em thợ, có khi tôi không rõ mình bị trừ, bị phạt vì lý do gì nữa”.
Người công nhân mỏ Mạo Khê không những bị kẻ thù bóc
lột tàn tệ về kinh tế, áp bức, đè nén về tinh thần, mà còn bị xâm
phạm làm nhục đến thể xác.
Tên sếp Conry đánh thợ bằng bất cứ thứ gì mà hắn vớ được.
Thợ mỏ phản đối bọn chủ thì làm ngơ và tìm cách lấp liếm tội
ác của chúng.
ở nhà máy cơ khí, nhiều người bị thằng Zoong đánh sứt
môi, gẫy răng, mang tật nguyền suốt đời.
Không phải chỉ có bọn sếp, cai ký mà cả những tên lính mạt
hạng gác sở (chủ yếu là da đen) cũng “được quyền” đánh thợ,
chọc nghẹo phụ nữ(3).
(1) Đã dẫn.
(2) Hoàng Quốc Việt - Chặng đường nóng bỏng - NXB Lao động năm 1985.
(3) Khi đến Mạo Khê mở mỏ, Công ty than gầy Bắc Kỳ tuyển dụng 40 lính gác người
Ấn Độ đưa sang. Do sự đàn áp của chúng, đông đảo công nhân Mạo Khê đã
“xuống đường” đấu tranh. Bọn chủ Pháp đã nhanh chóng giải quyết bằng cách
thay toàn bộ lính gác da đen bằng lính giải ngũ bản xứ, vì lương trả cho người
Việt ít hơn nhiều so với lính tuyển từ Ấn Độ sang. Mặt khác làm dịu tình hình.
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Lao động vất vả, cực nhọc, bị đánh đập, hành hạ, người công
nhân mỏ Mạo Khê còn bị chủ mỏ, chủ thầu trả lương chậm, lưu
lương (có khi đến 20 ngày) thậm chí còn bị cúp phạt vô lý.
Bởi vậy, hầu hết anh em thợ chưa hết tháng đã hết lương,
phải đi vay nặng lãi, ăn “gạo non”, bán “thẻ non” (mua gạo
chịu với giá cao hơn giá bình thường, nhưng bán thẻ với giá
thấp hơn số tiền ghi trong đó). Gặp khi mưa bão, đường lò ngập
nước hoặc than bán không chạy, thợ phải nghỉ việc không được
hưởng lương. Để sống được qua ngày đoạn tháng, người công
nhân phải đi vay nặng lãi “một đồng ăn bẩy hào”, hoặc mua gạo
bằng thẻ 1 đồng mua được 60 bơ và giá gạo tại mỏ 1 đồng mua
được 90 bơ và giá gạo ngoài mỏ 1 đồng mua được 135 bơ. Kẻ
cho vay nặng lãi chính là người nhà, gia đình vợ con chủ thầu,
cai ký, giám thị ở mỏ...
Một số chủ thầu bóc lột công nhân bằng phương pháp khôn
khéo, tinh vi nham hiểm. Hàng tháng chúng chỉ trả một số tiền
lương đủ ăn dè sẻn, còn bao nhiêu thì chúng “giữ hộ”. Cuối năm
trả một lần. Bởi vậy, bọn chủ và cai thầu đối sử tàn nhẫn với công
nhân họ cũng không giám bỏ về hoặc đi nơi khác vì bỏ về không
có tiền về, mặt khác sẽ mất luôn số tiền mà chúng “giữ hộ”.
Là một mỏ nằm lọt giữa vùng nông thôn và miền núi, nguồn
nhân công dồi dào, bọn chủ mỏ sẵn sàng thu nhận cả gia đình
thợ vào làm việc. Tre em từ 8 đến 14 tuổi cũng “được nhận”
vào đội xúc và vận chuyển than lên xe cùng phụ nữ. Mặc dù
cùng làm công việc như nhau nhưng phụ nữ và trẻ em chỉ được
chủ trả lương bằng 1/3 hoặc 1/2 lương của đàn ông. Khi cần
thiết phải đẩy nhanh tốc độ khai thác ở một đường lò nào đó
(như lò đá ở phía Đông đồi sàng hiện nay), chúng chỉ cần tăng
tiền lương, gạo chứ không cần đầu tư trang thiết bị đã có nhiều
người làm. Hầu hết công nhân lò bị bụi đá Silicô chết.
Lao động cực nhọc, cuộc sống thường ngày của người thợ
mỏ còn cùng cực hơn nhiều. Dù ở lán trại của chủ thầu hay ở
lều quán, người thợ cũng chỉ trên manh chiếu rách hoặc đống
lá khô. Tuy một đồng mua gạo ăn cả tháng, 8 xu một cân thịt,
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Một phần Mỏ than Mạo Khê đầu thế kỷ XX
(ảnh chụp khu Núi Xẻ - Vĩnh Lâm).
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nhưng thợ mỏ hầu hết là đói rách, nhà cửa lúp xúp xơ xác. Bởi
vì, một năm mỗi người phải đóng sưu, mỗi tháng 1 xu tiền thuế
nhà, và đất ở, 2 xu tiền thuê dụng cụ, và tiền lễ lạt bọn chủ, cai
thầu “tuần chay”, “ngày rằm”...
Chế độ lao động quá vất vả, không có bảo hiểm lao động, ăn
kham khổ thiếu thốn, bệnh tật liên miên không được chữa chạy.
Toàn mỏ có 4,5-5 nghìn thợ, nhưng chỉ một nhà thương (Trạm xá)
với 3 gian nhà: Một gian giành cho y sĩ, y tá, một gian để “chứa”
thuốc và dụng cụ, còn một gian để khám bệnh. Dù mắc bệnh gì đi
chăng nữa đến xin thuốc đều chỉ có một loại thuốc cho là Ký ninh
mà thôi. Hàng năm không phải chỉ có hàng chục người mắc bệnh
Silicô bị chết, mà ở Mạo Khê gần như năm nào cũng có người chết
vì dịch bệnh, thường vào tháng 4, tháng 5.
Cuộc sống vật chất là vậy, còn tinh thần thì sao? Công nhân
cũng như người dân ở đây ảnh hưởng của một nền văn hoá nô dịch
- văn hoá ngoại từ chính quốc “nước mẹ Pháp” - tràn sang...
Dù là “mỏ nhà quê” nhưng tệ nạn xã hội chẳng kém ở Hồng
Gai - Cẩm Phả. Những nơi tập trung công nhân như khu: Chợ
Con; Vườn Thông, Cống Trắng, xung quanh phố và ngay trong
các lán, trại ở các cửa lò-nghĩa là cứ những nơi có công nhân
ở-là ở đó mọc lên những quán rượu, tiệm hút, ổ mại dâm, nạn
nhân là những người thợ mỏ.
Một công (my-nơ) cuốc than 30 xu thì một chai rượu 25 xu.
Một kỳ lương vay (Avăng) 2,5 đến 3 đồng cũng chưa đủ cho
một vài đêm lao vào canh bạc, quán rượu, nhà chứa... tìm thú
vui khoái lạc. Sau đó, lại đi vay nặng lãi để sống qua ngày và
trả nợ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm hạnh phúc
không ít gia đình tan vỡ, con xa cha, xa mẹ, vợ lìa chồng...
Không tìm được lối thoát khỏi đói nghèo, tủi nhục, người
thợ mỏ chỉ biết trông cậy vào thần linh thượng đế. Sau khi thực
dân Pháp xâm lược và mở rộng khai thác than ở đây, hàng chục
đền chùa, miếu mạo mọc lên như chùa Tiên, đền Khe, đền ông
Thuận, miếu Cầu Lim, nhà thờ ở phố Mạo Khê, Bãi (Bồ Hoãnh)
Cống Trắng.
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“Chốn linh thiêng” - nơi những người khốn khổ hy vọng gửi
chọn niềm tin - là do bọn chủ mỏ, cai thầu phù phép nặn ra để
đầu độc, lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin. Chùa Tiên là nơi
bọn gác kho mìn và đập nước lập lên, đôi khi chúng còn rủ đệ
tử đến ngồi đồng tuôn ra một loạt tiếng tây bồi bịp bợm những
người cuồng tín. Đền ông Thuận dựng lên ở ngay cửa lò để thợ
“tiện” việc lễ, khỏi đi xa, mất việc của hắn. Nhà thờ phố Mạo
Khê xây dựng năm 1922 chủ mỏ “hảo tâm đóng góp” một phần
kinh phí để mở rộng và tôn tạo...
Đền chùa, nhà thờ, miếu mạo... được chủ mỏ, chủ thầu triệt
để lợi dụng, sử dụng nó như một phương tiện, một liều thuốc
ngủ mê hoặc thợ mỏ cam chịu “số phận” mà trời hoặc chúa “đã
định sẵn” cho từng con người, thủ tiêu đấu tranh.
Sống trong cảnh nước mất, nhà tan, công nhân mỏ Mạo Khê
cũng như nhân dân cả nước đã vùng dậy chống lại sự áp bức bóc
lột của bọn đế quốc thực dân, phong kiến mà trực tiếp là chủ
mỏ, cai thầu.
Buổi ban đầu, công nhân chẳng biết làm gì hơn là kêu ca,
chửi bóng gió, bỏ việc (bỏ chủ thầu này sang làm cho chủ khác)
lãn công, đánh cai ký, giám thị... phá máy móc, dụng cụ; chống
đánh đập, đòi tăng lương...
Năm 1922, năm công nhân ở mỏ Mạo Khê sau lúc nghỉ đã
vây đánh tên giám thị Tuấn người Trạo Hà Đông Triều vì thường
ngày hắn bán tích kê gian lận để ăn quỵt tiền công của thợ.
Năm 1925 do tiền công thấp, giá cả tăng, đời sống thợ mỏ
khổ sở một số công nhân kéo lên bàn giấy gặp chủ mỏ, đưa yêu
sách, đòi tăng lương cho thợ; đàn ông từ 0,25 đồng lên 0,30
đồng (tiền Đông Dương), đàn bà từ 0,15 lên 0,25 đồng, nhưng
bọn chủ không chấp nhận. Tất cả thợ lò tuyên bố bãi công, chủ
mỏ hoảng hốt gọi cảnh sát, mật thám từ Hải Phòng tới đàn áp.
Trước tình hình ấy, thợ mỏ vận động thợ làm trong nhà máy
nghỉ việc cùng tham gia bãi công. Toàn bộ công nhân mỏ Mạo
Khê đồng loạt nghỉ việc, cuối cùng chủ mỏ buộc phải chấp
nhận tăng lương 10%.
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Nhà máy cơ khí Mạo Khê, nơi sản xuất vũ khí cung cấp cho
Chiến khu Trần Hưng Đạo và Chiến khu III trong những năm
1945-1946. Nhà máy đã có đóng góp to lớn trong quá trình
khôi phục, xây dựng và phát triển của Công ty.
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“Những cuộc đấu tranh của công nhân mặc dù chỉ đòi
những yêu sách về kinh tế đều thường biến thành những cuộc
đấu tranh có tính chất chính trị. Vì chế độ thuộc địa luôn chống
lại một cách tàn nhẫn bất cứ một sự cải cách nào”(1).
Cuộc đấu tranh của công nhân mỏ Mạo Khê năm 1925 đánh
dấu sự chuyển biến mới của phong trào cách mạng. Khu mỏ nói
chung và Mạo Khê nói riêng, “nó không những rút ngắn thời
kỳ tự phát của mình mà còn làm cho thời kỳ đó mang một yếu
tố tự giác mới”(2).
Giữa lúc phong trào đấu tranh của công nhân Mạo Khê đang
có bước chuyển biến mới, khoảng tháng 8 năm 1926, anh thanh
niên giàu lòng yêu nước Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt) từ
trường Bách Nghệ Hải Phòng đã đến Mạo Khê và xin vào làm
thợ nguội ở nhà tàu (nhà máy cơ khí).
“Ra mỏ không chỉ trốn thoát sự truy nã của mật thám, cảmh
sát, không chỉ để kiếm việc làm mà còn mang theo tinh thần
phương pháp đấu tranh, truyền bá vào công nhân mỏ”(3).
Vừa làm việc để kiếm sống, Hạ Bá Cang đã đem những
hiểu biết của mình tuyên truyền giáo dục, giác ngộ công nhân những người đồng nghiệp như Bùi Văn Mạo, Đinh Tiến Toán,
Nguyễn Huy Sán, Anh Tước, Anh Khoáng...
Tôi kể chuyện Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu, Phan Chu
Trinh, Nguyễn Ái Quốc... chuyện học sinh trường Bách Nghệ
đón đường VaRen, chuyện học sinh Hà nội gây áp lực với toà
án, chuyện ông Tú Doanh ra giữa toà xin đi tù thay cụ Phan:
Anh em thợ tròn mắt nghe thích lắm. Từ đó anh em chung tiền
gửi mua báo đọc. Tôi bàn lập quỹ tương tế và hội bóng đá”.
Thường ngày, Hạ Bá Cang nêu lên trước anh em và cùng
thảo luận, bàn bạc về chuyện thợ thuyền bị áp bức, bóc lột, đời
(1) Lê Duẩn - Giai cấp công nhân Việt Nam và liên minh công nông NXB Sự thật,
H 1976, tr.336.
(2) Hạ Bá Cang - Chặng đường nóng bỏng. NXB Lao động 1985, tr34, 35...
(3) Hạ Bá Cang - Chặng đường nóng bỏng. NXB Lao động 1985, tr34, 35...
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sống khổ cực... ngày nghỉ, anh Cang thường rủ anh em qua chân
núi Móng Chim, vào trại Khách (khu ở của người Việt gốc Hoa)
mua mía ăn, xuống suối tắm, rồi cùng nhau tâm sự thời cuộc.
Anh nói với chúng tôi nhiều chuyện, nhưng chúng tôi nhớ
nhất là chuyện thợ thuyền nước Nga làm cách mạng, chuyện
giai cấp vô sản thế giới nổi dậy ở nhiều nơi, chuyện thợ thuyền
ở nước ta phải làm cách mạng như thế nào. Anh nói: “Muốn làm
cách mạng thì phải đoàn kết nhau lại, ai nấy phải ra nhập vào tổ
chức. Anh tập hợp chúng tôi lại lập ra hội tương tế để giúp đỡ
lẫn nhau về mặt vật chất và tinh thần, để thu hút nhiều anh em
thợ vào hội này, đồng thời tránh sự chú ý của địch, anh đề nghị
với chúng tôi lập hội tương tế dưới hình thức một hội chơi họ
gọi là “Long thương đoàn”.
“Long thương đoàn” hoạt động với hình thức tập trung số
vốn của các hội viên mở một cửa hiệu ở phố Mạo Khê. Đây
chính là nơi liên lạc của hơn một trăm hội viên.
Cuối năm 1927, Hội đã phải “đứng ra lãnh đạo cuộc chiến
tranh của công nhân nhà máy cơ khí nổ ra một cách tự phát”
thực chất là một sự đối phó bị động trước một sự việc đã rồi.
“Long thương đoàn”(1) là một tổ chức quần chúng mang
tính cách mạng đầu tiên ở Mạo Khê trước khi có Đảng. Mặc dù
về tổ chức và hình thức còn ở mức độ thấp hơn. Người đầu tiên
có công xây dựng và phát triển tổ chức này là đồng chí Hạ Bá
Cang (tức Hoàng Quốc Việt) - người thanh niên tràn đầy nhiệt
huyết yêu nước, yêu đồng bào và lòng căm thù chế độ thực dân
chủ mỏ. Với sự hiểu biết của mình đã truyền bá phong trào
công nhân mỏ Mạo Khê chủ nghĩa yêu nước chân chính và cách
mạng vô sản thế giới, về những nhiệm vụ của giai cấp công
nhân nước ta... và phương pháp cách mạng.
Đầu năm 1928 (sau tết âm lịch) đồng chí Hạ Bá Cang trở về
hoạt động và làm việc ở xưởng máy Ka-rông Hải Phòng.
(1) Sách những sự kiện lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh, tập I. Ban Nghiên cứu Lịch
sử Đảng Tỉnh ủy xuất bản là “Long Sương đoàn”.
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Chiếc máy tiện công nhân mỏ Mạo Khê dùng để sản xuất vũ khí
cho Chiến khu Trần Hưng Đạo và Chiến khu III năm 1945-1946.
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chương II

chi bộ đảng cộng sản việt nam đầu tiên
ở khu mỏ được thành lập tại mạo khê
Khu mỏ Hồng Gai - Cẩm Phả - Đông Triều - Uông Bí là khu
công nghiệp lớn, có đội ngũ công nhân đông đảo, sớm tập trung
của vùng Đông Bắc nước ta. Đây là một trong những nơi được
Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đặc biệt chú ý.
Cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, Hội đã phái nhiều hội
viên là những thanh niên trí thức, tiểu tư sản đến Khu mỏ “vô
sản hoá” nhằm: Thâm nhập giai cấp công nhân để tự rèn luyện
mình thành người vô sản, vừa phát động phong trào đấu tranh
của giai cấp công nhân chống ách áp bức bóc lột của bọn thực
dân Pháp, bọn tư bản chủ mỏ.
Đồng chí Nguyễn Văn Lịch (tức Mẫn) là hội viên thanh
niên đầu tiên (theo giới thiệu của đồng chí Hạ Bá Cang, từ Hải
Phòng) tới Mạo Khê “vô sản hoá”. Đồng chí đã xin vào làm kho
ở Nhà máy cơ khí.
Tại đây, đồng chí vừa làm việc vừa tuyên truyền giác ngộ
công nhân, anh phân tích cuộc sống cực khổ của người thợ,
vạch rõ nguyên nhân gây ra nỗi khổ ấy là: Bọn đế quốc phong
kiến mà trực tiếp là bọn thực dân chủ mỏ cai thầu. Muốn thoát
khỏi cuộc sống cực khổ ấy, mọi người phải đoàn kết lại làm
cách mạng.
Để mọi người dễ hiểu và thu hút hội viên ngày một đông
hơn, đồng chí Nguyễn Văn Lịch đề nghị giải thể “Long thương
đoàn”, Hội tương tế đổi thành “Hội ái hữu”.
Tháng 3 năm 1929, đồng chí Nguyễn Văn Lịch cùng với
một số đồng chí khác về “vô sản hoá” ở Mạo Khê thành lập một
chi bộ thanh niên, nòng cốt là những thành viên tích cực của
“Hội ái hữu” gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Lịch, Đinh Tiến
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Toán, Bùi Văn Mạo, Vũ Huy Sán (tức Thảo), đồng chí Khoáng
và đồng chí Tước.
Vừa ra đời, chi bộ thanh niên ở Mạo Khê đã vận động công
nhân quyên góp tiền ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân
xưởng A-vi-a ở Hà Nội (nổ ra ngày 28-5-1929).
Chi bộ thanh niên ở Mạo Khê vừa ra đời được 3 tháng thì
Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội giải tán.
Ngày 17-6-1929, Đông Dương cộng sản Đảng được thành
lập gây ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào cách mạng ở Khu
mỏ. Cuối tháng 7-1929, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên
Ban chấp hành Trung ương Đông Dương cộng sản Đảng trực
tiếp phụ trách Hải Phòng đã cử đồng chí Đỗ Huy Liêm ra khu
mỏ truyền đạt chủ trương của Đông Dương cộng sản Đảng
là giải tán các tổ chức thanh niên, thành lập các chi bộ Đông
Dương cộng sản Đảng. Về đến Khu mỏ, đồng chí Đỗ Huy Liêm
đã triệu tập Hội nghị cán bộ, hội viên thanh niên tại Cẩm PhảCửa Ông truyền đạt chủ trương đó.
Cuối năm 1929, Trần Văn Trí (tức Liên, tức Trí chuột) đã
về Mạo Khê lập chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng, số đảng
viên gồm có: Trần Văn Trí, Ngô Đình Mẫn, Đinh Tiến Toán,
Bùi Văn Mạo, Bùi Đức Giao, Trần Văn Tước, Nguyễn Huy Sán
(tức Thảo) do Trần Văn Trí làm Bí thư(1).
Để đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào công nhân
cả nước, ngày 27-7-1929 Hội nghị đại biểu Công hội đỏ Bắc
Kỳ đã diễn ra tại số nhà 15 phố Hàng Nón - Hà Nội. Hội nghị
quyết định thành lập Công hội đỏ ở Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn
Huy Sán ở Mạo Khê thay mặt cho đội ngũ công nhân khu mỏ
về dự. Đồng chí được hội nghị bầu là uỷ viên Ban chấp hành
Tổng công hội Bắc Kỳ.
(1) Trần Văn Trí lúc ở Mạo Khê, lúc về Hải Phòng nên sau Ngô Đình Mẫn được
cử ra phụ trách, khi đồng chí Mẫn chuyển về Uông Bí công tác thì đồng chí
Nguyễn Huy Sán phụ trách. Trần Văn Trí sau bị địch bắt đã phản bội lại ta.
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Sau khi thành lập, tổng công hội đỏ bắc Kỳ, nhiều cán bộ đã
được cử về vô sản hoá ở mỏ than Mạo Khê.
Khoảng tháng 9-1929, đồng chí Nguyễn Văn Cừ (tức Phùng
Ngọc Tường) tới Mạo Khê trực tiếp lao động và gây dựng cơ
sở cách mạng. Mặc dù lao động nặng nhọc, lại bị bệnh sốt rét
hoành hành, nhưng đồng chí “vẫn tranh thủ những giờ nghỉ để
gần gũi tâm tình với anh em công nhân, chùa Non Đông là nơi
đồng chí và anh em công nhân thường bí mật gặp gỡ bàn bạc
công việc hàng ngày”(1).
Đồng chí Bùi Văn Mạo tranh thủ mọi thời gian mở lớp học
văn hoá buổi tối ở phố Mạo Khê cho anh chị em công nhân, dạy
những hội viên chưa biết chữ ngay trong khi làm việc trong lò.
Bằng nhiều hình thức hoạt động, gần gũi anh chị em công
nhân để giác ngộ, vận động họ lên trường đấu tranh cách
mạng, nhiều người đã ra nhập Hội, cuối năm 1929, số hội
viên “Hội ái hữu” đã tăng lên hơn 100 người, trong đó có 15
hội viên là nữ(2).
Phong trào công nhân phát triển khá nhanh, chi bộ quyết
định thành lập “Công Hội đỏ” ở Mạo Khê mà thành viên là
“những công nhân có tinh thần đấu tranh và giác ngộ cách
mạng”(3). “Hội Ái hữu”, chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng và
công hội đỏ ở Mạo Khê là tổ chức hoạt động mạnh nhất trong
những năm 1929-1930.
Thực hiện chủ trương của Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ lãnh
đạo công nhân cả nước đấu tranh trong dịp kỷ niệm Cách mạng
Tháng mười Nga vĩ đại, ngày 7 tháng 11 năm 1929, chi bộ
Đông Dương cộng sản Đảng ở Mạo Khê đã kỷ niệm Cách mạng
(1) Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Hà Bắc XB-1973,
tr.16.
(2) Vũ Thị Mai “vô sản hóa”, tr.59.
(3) Đinh Tiến Toán - Sđd, tr.28 và 29.
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Tháng Mười Nga với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo và hình thức
phong phú sinh động. Chi bộ đã phân công bố trí các tổ chức
với nhiệm vụ: Treo cờ đỏ, rải truyền đơn ở từng khu vực từ đêm
hôm 6-11.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 7-11 lúc anh em thợ lò Hạ Chiểu
bắt đầu qua phố Mạo Khê đi làm, đồng chí Đinh Tiến Toán và
đồng chí Khoáng đóng giả người phu cuốc lò rải truyền đơn ở
cổng Nhà máy cơ khí, cửa lò và những nơi thợ hay ngồi nghỉ...
Chiều ngày 7-11-1929 (lúc tan tầm), đồng chí Bùi Văn Mạo
đã lái đầu tầu xe lửa số 4 có cắm cờ đỏ chạy từ nhà ga ra cảng
Bến Cân, và chạy ngược lại, giữa lúc anh em thợ mỏ đang ra về.
Đợt đấu tranh mang hình thức mới, với nội dung mới, đã
gây ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, ý chí, nguyện
vọng và nâng cao tầm suy nghĩ của anh em thợ thuyền “làm
cho anh em thợ ngoài tổ chức nửa kinh ngạc nửa thì vui mừng,
còn chủ mỏ, cai sếp, mật thám thì bàng hoàng kinh sợ”(1) “ai ai
cũng thấy trong lòng rạo rực khác thường”(2) “còn bọn chủ mỏ
tay sai thì không dám hằn học dọa dẫm như mọi ngày”(3).
Đây là lần đầu tiên ở Mạo Khê, tổ chức kỷ niệm Cách mạng
Tháng mười Nga: “Không những làm cho ảnh hưởng của Đông
Dương cộng sản Đảng thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân lao
động, mà còn là một dịp làm cho công nhân mỏ và quần chúng
lao động hiểu hơn nữa về Cách mạng Tháng mười(4).
Sự ra đời của chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng, Công
hội đỏ và cuộc đấu tranh kỷ niệm Cách mạng Tháng mười Nga
(7-11-1929) ở mạo Khê đánh dấu sự chuyển biến lớn về chất
trong phong trào công nhân, khi có lý luận cách mạng là chủ
(1),(2),(3) Đinh Tiến Toán-Sđd. tr.28 và 29.
(4) Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, tập I, Ban nghiên cứu lịch
sử Đảng, XB, tr.66.
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Tự vệ mỏ Mạo Khê - Khẩu đội pháo cao xạ 37mm,
bắn rơi máy bay giặc Mỹ.
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nghĩa Mác - Lênin soi đường. Đội ngũ công nhân mỏ Mạo Khê
từ đấu tranh tự phát đã chuyển thành tự giác, từ tự mình đấu
tranh trở thành đấu tranh cho đội ngũ mình. Chi bộ Đông Dương
cộng sản Đảng là cơ sở cho một tổ chức cách mạng lớn hơn ra
đời, gánh vác nhiệm vụ lịch sử của dân tộc và giai cấp.
Sau ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1929)
của chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở Cẩm Phả - Cửa Ông,
đồng chí Đặng Châu Tuệ và Vũ Thị Mai bị lộ phải rời Cẩm Phả Cửa Ông đến Mạo Khê hoạt động.
Đồng chí Đặng Châu Tuệ vào làm công nhân đào than tại lò
Pi-ô (Non Đông ngày nay) sau đó chuyển sang làm thợ chống
lò ở Vạn Lợi (tức Văn Lôi ngày nay). Đồng chí Vũ Thị Mai vào
làm việc và vận động công nhân trong hầm lò gây cảm tình,
giúp đỡ, bắt rễ gợi khổ, khơi động căm thù tuyên truyền đường
lối cứu nước cứu nhà của Đảng cho anh chị em(1).
Đồng chí Đặng Châu Tuệ và Vũ Thị Mai đã cùng với chi bộ
Đông Dương cộng sản Đảng ở Mạo Khê phát hành báo “Than”
(do đồng chí Đặng Châu Tuệ và Vũ Thị Mai in ấn), góp phần
thúc đẩy phong trào cách mạng ở Mạo Khê phát triển nhanh từ
tự phát sang tự giác.
Sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu
nước ở nước ta đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất thì mới
đảm bảo cho cách mạng thành công. Đồng chí Nguyễn Ái
Quốc, đại diện cho quốc tế cộng sản đã triệu tập Hội nghị đại
biểu của 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản Đảng (ở
Bắc Kỳ), An Nam cộng sản Đảng (ở Nam Kỳ), Đông Dương
cộng sản liên đoàn (ở Trung Kỳ), thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam.
(1). Vũ Thị Mai “vô sản hoá” đã dẫn tr.59.
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Trước khi đi dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã
cử đồng chí Nguyễn Văn Cừ trở lại mỏ Mạo Khê, chuẩn bị điều
kiện thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam(1).
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một
bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước
ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức
lãnh đạo cách mạng.
Một ngày cuối tháng 2-1930, đã diễn ra Hội nghị thành lập
chi bộ Đảng Cộng sản ở Mạo Khê, tại căn nhà nhỏ đơn sơ hẻo
lánh, cạnh xóm thợ, phía nam của mỏ (nay thuộc xóm Dân Chủ,
thị trấn Mạo Khê), đồng chí Phùng (tức Nguyễn Văn Cừ) phụ
trách Khu mỏ, giới thiệu đồng chí Trọng (tức Nguyễn Đức Cảnh)
thay mặt Đảng công nhận từng đồng chí vào Đảng. Có đồng chí
đã khóc vì cảm động và sung sướng được trở thành đảng viên của
Đảng. Chi bộ gồm có 5 đồng chí: Đặng Châu Tuệ, Vũ Thị Mai,
Bùi Đức Giao, Nguyễn Huy Sán, Bùi Văn Mạo. Đồng chí Đặng
Châu Tuệ được chỉ định làm Bí thư chi bộ.
Trong Hội nghị này, chi bộ đã thảo luận và quyết định một
số nhiệm vụ trước mắt là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận
động quần chúng, gây cơ sở ở nơi yết hầu của địch, phát động
phong trào đấu tranh để mở rộng ảnh hưởng của Đảng.
Mặc dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, hội nghị thành
lập chi bộ Đảng ở Mạo Khê được tổ chức đúng thủ tục và nguyên
tắc của Đảng. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên
ở Khu mỏ Quảng Ninh. Nó mở ra một bước ngoặt quan trọng
cho phong trào công nhân tại Khu mỏ.

(1). Đồng chí Nguyễn Văn Cừ trở lại mỏ Mạo Khê vào khoảng 18-19 tháng 2 năm 1930.
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chương III

công nhân mỏ mạo khê trong đấu tranh
giành và giữ chính quyền kháng chiến
chống thực dân pháp xâm lược (1930-1954)
Cuộc khủng hoảng kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa
trong những năm 1929-1933 trong đó có Pháp cũng lâm vào
tình trạng điêu đứng. Nó kéo theo cả hệ thống kinh tế ở các
nước thuộc địa: Ngành khai thác than của thực dân Pháp ở Khu
mỏ chịu sự tác động rất mạnh mẽ... Than khai thác ra không có
nơi tiêu thụ. Trước tình hình đó bọn chủ mỏ thực dân phải giảm
mức sản xuất và chi phí sản xuất - mà phần chủ yếu là lương của
công nhân-sản lượng than của Khu mỏ năm 1929 là: 1.561.000
tấn đến năm 1931 chỉ còn 1.072.000 tấn.
Để tồn tại được, các tập đoàn tư bản Pháp khai thác than ở
Khu mỏ cạnh tranh nhau ngày càng gay gắt. Công ty than Đông
Triều và Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (S.F.C.T) có lợi thế về
vốn, tài nguyên, lại được chính quyền thực dân Pháp đỡ đầu nên
tìm mọi cách chiếm đoạt các cơ sở sản xuất của các công ty khác.
Đứng trước khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế nhiều
công ty nhỏ, quy mô sản xuất bé, vốn ít, sản xuất ngày càng
thua lỗ, dẫn đến sự phá sản: đó là Công ty than gầy Bắc Kỳ
bị mất về tay Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ S.F.C.T vào cuối
năm 1933.
Nằm dưới quyền của Công ty Pháp mỏ than bắc Kỳ, chế độ
làm việc và quản lý công nhân chặt chẽ hơn. Người thợ muốn
vào làm ở mỏ không những phải có tay nghề khá mà còn phải
“lót tay” 3 đến 4 đồng mới có thẻ đi làm. Trên thẻ có dán ảnh
và công nhân phải mang số trước ngực như số tù. Bộ máy bạo
lực như: Sở cẩm, cu-lít, mật thám, (trá hình giả làm sếp máy, cai
ký) được bố trí dày đặc, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của
công nhân. Đời sống đã đói khổ, bị kìm kẹp, trộm cướp lại nổi
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lên hoành hành, “ở Mạo Khê thường bị xảy ra các vụ cướp, có
vụ lớn như ở đồn điền phố Mạo Khê”(1) làm cho đời sống công
nhân và nhân dân lao động càng cực khổ hơn.
Sự ra đời của các chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Khu mỏ
đã đẩy phong trào đấu tranh của công nhân lên một bước mới.
ở Mạo Khê, chi bộ đã ra tờ báo “Than” để tuyên truyền giáo
dục quần chúng có số báo in tới 50 bản. Các lớp học văn hoá vẫn
được duy trì, nhiều tổ Công Hội đỏ và Hội ái hữu ra đời. Số hội
viên có hàng trăm người. Công hội hoạt động rất mạnh mẽ.
Hưởng ứng đợt đấu tranh kỷ niệm ngày quốc tế Lao động
1-5 năm 1930 lần đầu tiên Đảng ta thống nhất lãnh đạo đấu
tranh trong cả nước, cờ Đảng được treo ở Mạo Khê kêu gọi
công nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao động.
Để chào mừng cách mạng Tháng Mười Nga, đầu tháng 11
năm 1930, Đặc Khu uỷ phát động phong trào đấu tranh trong
toàn Khu mỏ từ ngày 4 tháng 11 năm 1930, chi bộ đã rải truyền
đơn kêu gọi công nhân biểu tình kỷ niệm Cách mạng Tháng
Mười Nga vĩ đại.
Sau vụ bạo động của Việt Nam Quốc dân Đảng tháng 2
năm 1930, chính quyền thực dân và bọn chủ mỏ lồng lộn, điên
cuồng lùng sục, bắt bớ, đàn áp những người cách mạng. Chặn
các đường giao thông, đón bắt cán bộ ta vào Khu mỏ hoạt động.
Nhiều tổ chức và đoàn thể quần chúng cách mạng bị địch phá
vỡ. Đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư đầu tiên của Đặc Khu, cùng
một số đồng chí khác bị địch bắt ngay tại cơ quan Đảng uỷ Cẩm
Phả - Cửa Ông.
Trước tình hình đó, tháng 3 năm 1930, đồng chí Vũ Thị Mai
phải chuyển công tác từ Mạo Khê về Hải Phòng làm giao thông
cho Xứ ủy. Và sau đó, đồng chí Đặng Châu Tuệ cũng phải
chuyển đi nơi khác công tác vào mùa hè cùng năm.
Nhằm khủng bố tinh thần của các chiến sĩ cộng sản và đe
dọa quần chúng cách mạng, ngày 26 tháng 1 năm 1931, bọn đế
(1) Báo Đông Pháp ra ngày 5-4-1932.
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Tổ lò chợ số 2 Phân xưởng Bình Minh luôn luôn tăng năng suất
lao động từ 15-20%, bốn năm liền (1971-1975) là Tổ lao động XHCN.
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quốc Pháp đã tổ chức phiên toà đặc biệt lưu động (gọi là Hội
đồng đề hình) tại Kiến An, xử 72 chiến sĩ cộng sản (trong đó
có những chiến sĩ đã từng hoạt động ở Mạo Khê bị địch bắt),
đã biến toà thành nơi tuyên truyền cách mạng, buộc tội kẻ thù.
Đồng chí Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt) hoạt động ở
Mạo Khê năm 1926: Tôi không cần từ chối gì nữa về hoạt động
cách mạng của tôi cả, vì đó là bổn phận của tôi góp sức cứu vớt
20 triệu đồng bào và đánh đổ giai cấp tư sản đế quốc.
Đồng chí Nguyễn Huy Sán (hoạt động ở Hòn Gai, Mạo Khê
năm 1929-1930) “tôi là công nhân, tôi theo Đảng để bênh vực
quyền lợi cho vô sản”.
Đồng chí Nguyễn Thị Hợi đã từng hoạt động ở Mạo Khê trả
lời tên chánh án: “Phải tôi vào Đảng cộng sản bởi vì chủ nghĩa
cộng sản một học thuyết đúng đắn và bản thân anh nếu anh là
người vô sản chắc chắn anh cũng vào Đảng như tôi”.
Mặc dù kẻ thù “khủng bố trắng, không thể làm giảm sút
tinh thần cách mạng của các chiến sĩ”. Những câu trả lời của
anh chị em trước toà án đã chứng tỏ điều đó; mặc dù những
người này không được nói nhiều.
Những tấm gương chiến đấu, dũng cảm quên mình, thà
quyết tử cho Tổ quốc trường sinh, hết lòng vì Đảng vì dân mãi
mãi ngời sáng, tô đậm trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc
ta và của Đảng bộ và công nhân mỏ Mạo Khê.
Trước tình hình đó, Đảng ta đã ra thông cáo cho các cấp bộ
Đảng rút vào hoạt động bí mật.
Phong trào cách mạng bị khủng bố trắng, nhưng do công
tác tổ chức chặt chẽ, tinh thần cảnh giác cao nên các cơ sở và tổ
chức quần chúng ở Mạo Khê không bị địch phá vỡ, quần chúng
vẫn tin tưởng và hướng về Đảng, bảo vệ cơ sở, đó là điều kiện
thuận lợi để đẩy mạnh phong trào cách mạng tiến lên nhanh hơn
khi điều kiện thuận lợi thời cơ xuất hiện.
Chiến dịch khủng bố trắng của thực dân chủ yếu tập trung vào
những nơi có phong trào cách mạng của cả nước. Khu mỏ là nơi
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tập trung đông dân cư, lực lượng công nhân lớn mạnh, phát triển
sớm nên cũng bị thực dân Pháp và chủ mỏ khủng bố gắt gao.
Theo báo cáo của Đặc khu uỷ Hồng Gai, tháng 10-1930
toàn khu mỏ có 64 đảng viên và 43 hội viên công hội đến tháng
12 năm 1930 còn lại 38 đảng viên và 29 hội viên công hội đỏ và
đến tháng 4 năm 1931 chỉ còn 8 đảng viên và 10 hội viên công
hội đỏ(1). Cuối năm 1931, đầu năm 1932, hầu hết các tổ chức
đảng ở Khu mỏ từ cơ sở đến Đặc khu uỷ đều bị địch phá vỡ.
Nhiều quần chúng cách mạng và chiến sĩ cộng sản bị chúng
đánh đập hết sức dã man, chúng lập các phiên toà lưu động đặc
biệt xử công khai kết án rất nặng các chiến sĩ cộng sản. Nhiều
người bị kết án tù 20 năm đến khổ sai chung thân. Có người bị
kết án tử hình.
Đối với những gia đình có người tham gia cách mạng hoặc
bị chúng tình nghi, bọn mật thám ngày đêm rình mò, cảnh sát
đến khám xét, lục lọi, đánh đập, cướp bóc tài sản, nhiều người
bị đuổi khỏi Khu mỏ.
Đi đôi với khủng bố đàn áp những người cách mạng, thực dân
Pháp dùng tiền tài, địa vị ban thưởng cho bọn tay sai phản động.
Nhiều tên đại lý, mật thám Pháp biết tiếng Việt đi sâu vào
các lán trại, tầng lò tỏ vẻ quan tâm đến đời sống của công nhân.
Chúng còn cho xây thêm nhà thờ, đền chùa, đưa một số tên tay
sai đội nốt tôn giáo hòng lôi kéo mê hoặc công nhân và quần
chúng cách mạng.
Chúng lấy cớ cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 để hạ
lương giãn thợ, tăng giờ làm, bóc lột sức lao động của công
nhân. Tiền lương của công nhân cuốc than năm 1929 là 35 xu
một ngày công, năm 1935 là 28 xu một ngày công. Trong khi
(1) Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (sơ thảo), tập I. NXB Sự thật Hà Nội 1981,
tr.186.
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đó, giá cả hàng hoá tăng gấp 2... đã thế, bọn chủ thầu, giám thị,
cai sếp còn hành hạ cúp phạt công nhân nặng nề hơn.
Trong khi nhân dân ta đang bị thực dân áp bức bóc lột tàn
bạo, quyền tự do dân chủ bị bóp nghẹt, điều kiện thuận lợi mới
giúp phong trào cách mạng nước ta tiếp bước tiến lên đó là:
ở nước Pháp Mặt trận nhân dân Pháp và Chính phủ phái tả
đề ra chính sách tiến bộ đối với các nước thuộc địa: Quyết định
thả tù chính trị, thành lập Ủy ban điều tra tình hình thuộc địa,
bổ sung Luật lao động xã hội.
Căn cứ vào tình hình thế giới, nước Pháp và Đông Dương
tháng 7 năm 1936, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng ta
đã họp tại Thượng Hải do đồng chí Lê Hồng Phong chủ trì. Đề
ra mục tiêu trước mắt của toàn Đảng toàn dân ta là: Đấu tranh
chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự
do dân chủ, cơm áo và hoà bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của
nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay
sai của chúng... chuyển hình thức tổ chức bí mật không hợp pháp
sang hình thức có tổ chức công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp.
Mặc dù cuối năm 1936, tổ chức Đảng ở Khu mỏ cũng như ở
Mạo Khê chưa được phục hồi, nhưng một số đảng viên tù chính
trị được trả tự do và một số đảng viên ở nơi khác đã đến Khu mỏ
hoạt động. Vì vậy, Nghị quyết của Đảng được truyền trong công
nhân với nhiều hình thức và phương pháp khéo léo che mắt kẻ
thù. Phong trào đấu tranh của công nhân Khu mỏ lại tiến những
bước mới, mà tiêu biểu là cuộc tổng bãi công của 3 vạn công
nhân mỏ Cẩm Phả - Hồng Gai nổ ra ngày 13 tháng 11 năm 1936
làm rung chuyển bộ máy thống trị của bọn thực dân chủ mỏ.
Được ảnh hưởng của cuộc tổng bãi công của công nhân
mỏ Hồng Gai - Cẩm Phả, công nhân Mạo Khê chuẩn bị đấu
tranh, bọn chủ mỏ lo sợ, vội vàng ra thông báo tăng lương cho
công nhân kể từ ngày 21 tháng 11 năm 1936. Ai ăn lương dưới
0,60 đồng (tiền Đông Dương) mỗi ngày thì được tăng 10%...
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“Ông kỹ sư chủ mỏ cùng với mọi người đều vui vẻ, vì sự tăng
lương đó sẽ khiến cho sinh hoạt hiện thời của ai lấy được dễ
dàng, tuy rằng đời sống đắt đỏ lên và nhất là gạo kém đi... ai
lấy muốn rằng Mạo Khê là nơi mình cư trú, ở đây mình có gia
quyến, có ruộng đất, là nơi mình quen thuộc rồi, muốn rằng
sống mãi mãi, vậy ông kỹ sư khẩn khoản xin anh em phải cố
gắng cùng sức làm ăn gấp 2 khi trước, khiến cho sở mỏ, chịu sự
tăng công dễ dàng”(1).
Sau khi tăng lương, chủ mỏ thực hiện một số chế độ lao động
cho người thợ: Ngày làm tám giờ, được nghỉ chủ nhật và phép năm.
Tất cả những việc làm đó là phương pháp xoa dịu hòng bịp
bợm công nhân. Người thợ vẫn bị chủ mỏ và cai thầu đối xử tàn
tệ, đánh đập, cúp phạt.
Ngày 1 tháng 12 năm 1936, hơn 100 công nhân mỏ Mạo Khê
tiếp tục đấu tranh phản đối hành động dã man tàn bạo của cai sếp,
phải tăng số đất đèn đủ đốt vào lò, cải thiện chế độ lao động, chủ
mỏ Hen-nơ-canh buộc phải thoả mãn yêu sách của công nhân.
Phong trào đấu tranh của công nhân mỏ Mạo Khê trong cao
trào cách mạng 1936-1939 về quy mô chưa lớn, hình thức còn
nhỏ, và phạm vi còn hẹp so với phong trào đấu tranh của công
nhân mỏ ở Hồng Gai, Cẩm Phả, nhưng nó thể hiện sự nhạy cảm
về chính trị, tinh thần đoàn kết gắn bó, tinh thần chiến đấu bền
bỉ, dẻo dai, liên tục tiến công kẻ thù giành thắng lợi từng bước
của công nhân và quần chúng cách mạng ở mỏ Mạo Khê, tiêu
biểu là những chiến sĩ cộng sản.
Ngày 1 tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ II bùng
nổ, ngày 28 tháng 9 năm 1939 bọn cầm quyền ở Đông Dương
ra Sắc lệnh giải tán toàn bộ các tổ chức ái hữu, thì ngày hôm
sau bọn cầm quyền thực dân Pháp đã tấn công, đàn áp các tổ
chức cách mạng, cấm mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể
(1). Báo Đông Pháp số 3409 ngày 5-12-1936, Thi Sảnh-Lịch sử phong trào công
nhân mỏ, tập I, Sở Văn hoá - Thông tin Xuất bản.
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Áp dụng KHKT vào sản xuất, đưa vì sắt vào chống lò cái
và một số lò chợ khắc phục khó khăn do thiếu gỗ.
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cách mạng, quyền tự do dân chủ ở Khu mỏ và nhân dân ta đã
giành được trong cao trào cách mạng 1936-1939. Chúng tuyên
bố đặt ngoài vòng pháp luật các tổ chức ái hữu dưới mọi hình
thức (dù là đơn giản nhất như các hội chơi cờ, hiếu hỷ...). Chúng
huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát, mật thám kiểm tra, lùng
sục, bắt bớ, giam cầm và xử án hàng loạt quần chúng mà chúng
nghi là hoạt động cách mạng.
Do địch khủng bố điên cuồng, từ cuối năm 1939 đầu năm
1940, tổ chức Đảng ở Khu mỏ bị vỡ từng mảng, chỉ còn tổ chức
Đảng duy nhất là chi bộ Đảng ở Uông Bí. Những nơi khác chỉ
còn một ít đảng viên hoạt động lẻ tẻ. Mối liên hệ giữa tổ chức
Đảng ở khu mỏ với Xứ uỷ và liên Tỉnh uỷ B(1) bị gián đoạn.
Trong điều kiện cách mạng bị khủng bố, tổ chức Đảng và quần
chúng ở Khu mỏ chuyển vào hoạt động bí mật không hợp pháp.
Mặc dù Xứ uỷ và Liên Tỉnh uỷ B cử nhiều cán bộ về Khu
mỏ để hoạt động củng cố xây dựng tổ chức, xây dựng cơ sở
nhưng vì địch khủng bố rất gắt gao. Các cán bộ đều bị bật ra
ngoài hoặc bị địch bắt.
ở Mạo Khê, tổ chức Đảng và quần chúng cách mạng chưa
phục hồi. Do đó, phong trào cách mạng ở đây vẫn còn rất nhiều
khó khăn.
Trong khi phong trào cách mạng của cả nước đang bị kẻ
thù khủng bố, lại phải đương đầu với những khó khăn thử thách
mới, với kẻ thù mới.
Sau khi tiến quân xâm lược Trung Quốc, phát xít Nhật chớp
lấy thời cơ cướp Đông Dương. Bọn thực dân Pháp đã cúi đầu
chấp nhận để cho quân đội Nhật chiếm Đông Dương. Ngày 2
tháng 9 năm 1940, quân đội Nhật tiến vào Lạng Sơn và đổ bộ
vào cảng Hải Phòng “thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng
mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng
xích: Pháp và Nhật.
(1) Liên Tỉnh uỷ B bao gồm các tỉnh Hải Phòng, Kiến An, Quảng Yên, Thái Bình,
Hải Dương, Hưng Yên...
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Sau khi Nhật chiếm đóng nước ta, chúng câu kết với bọn
thực dân Pháp áp bức, bóc lột nhân dân ta, thẳng tay đàn áp
khủng bố cách mạng, nhằm phục vụ cho ý đồ xâm lược lâu dài
của chúng. Giặc Nhật đã lập các tổ chức phản động, tay sai đắc
lực của chúng như: “Đảng Đại Việt”, “Phục Quốc” để chống
phá cách mạng nước ta.
ở Quảng Yên, Hồng Gai và Hải Ninh, bọn phát xít PhápNhật điên cuồng khủng bố cách mạng, chúng tung bọn mật
thám và lính đi khắp phố thợ, tầng lò, làng xóm, khu phố bắt
bớ những người chúng nghi là hoạt động cách mạng. Nhiều
đảng viên và quần chúng cách mạng bị địch bắt, số khác phải
tạm lánh đi nơi khác, hoặc ngừng hoạt động. Đến tháng 5 năm
1941, các chi bộ ở Uông Bí, Vàng Danh, Nhà máy kẽm Quảng
Yên đều bị vỡ.
Cùng với những hành động trên, giặc Nhật cho bọn “Đại Việt”
đi lôi kéo những phần tử phản động vào tổ chức của chúng. Chúng
giương cao khẩu hiệu với chiêu bài “chống Pháp” lừa phỉnh nhân
dân, nhưng thực chất là tay sai của Nhật đàn áp cách mạng.
Bọn phản động người Việt ở Trung Quốc do Tưởng Giới
Thạch tập hợp lại thành các tổ chức như Việt Nam Quốc dân
Đảng, Việt Nam cách mệnh đồng minh Hội (Việt Cách) chuẩn
bị âm mưu lâu dài của Tưởng là xâm chiếm Việt Nam.
Cùng với bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách là bọn phỉ
người Hoa, hàng nghìn tên do Lương Đại Bân và Lương Sâm
cầm đầu, chúng hoành hành ở khu vực Đông Triều, Chí Linh,
hàng ngày đi quấy nhiễu cướp phá của nhân dân trong vùng.
Sự suy thoái về kinh tế của đế quốc Pháp - Nhật trong chiến
tranh đã trút lên đầu người dân thuộc địa, để bù đắp lại sự mất
mát trong chiến tranh.
Chiến tranh thế giới lần thứ II nổ ra, bọn chủ mỏ Pháp đã
lập tức xoá bỏ Nghị định ngày 11 tháng 10 năm 1936 của toàn
quyền Đông Dương và Nghị định ngày 30 tháng 12 năm 1936
của bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp thi hành chính sách “lao động
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Phân xưởng Tự Lực I do cán bộ công nhân mỏ Mạo Khê
tự thiết kế thi công.
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thời chiến” làm thêm giờ, nhưng không được thêm lương. Công
nhân mỏ tăng giờ làm việc từ 10-12 giờ rồi lên 14 giờ nhưng
chúng khống chế không cho công nhân làm việc quá hai tuần
trong một tháng. ở Mạo Khê (cũng như Hồng Gai - Cẩm Phả).
Công nhân chỉ được làm việc 6 đến 10 ngày trong một tháng.
Đã thế, lương của công nhân chúng trả theo công nhật, bởi vậy
bị giảm đi rất nhiều. Một số thợ mỏ bị vào lính, hoặc phải đi
đăng ký làm thợ trong hàng ngũ quân đội của chúng.
Tại các mỏ than, Nhật vẫn cho Pháp tiếp tục được khai thác
nhưng chúng cử một tên quan hai trực tiếp cai quản, điều hành
và quyết định mọi vấn đề quan trọng. Sản lượng than hàng năm
sa sút, công nhân bị sa thải nên số lượng giảm đi rõ rệt.
Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ năm 1939 có 26.385 người
thì năm 1940 chỉ còn 17.029 người.
Công nhân mỏ Mạo Khê cũng như nhân dân các tầng lớp
lao động khác của cả nước cùng chịu chung cảnh ngộ do bọn
phát xít Nhật-Pháp gây nên. Để bù đắp lại sự hao hụt ngân sách
trong chiến tranh, chúng tăng các loại thuế điền thổ, thuế thân,
thuế môn bài... gấp 2 đến 3 lần, giá cả các mặt hàng tăng vọt
(giá gạo tăng 100%)... Năm 1939-1940, lũ lụt lại xảy ra liên
tiếp gây mất mùa, bọn phản động người Hoa và Việt quốc, Việt
cách thường xuyên quấy rối cướp phá của cải của nhân dân, bọn
Nhật cho lính đi thu thóc của nhân dân. Vì vậy đời sống của
công nhân, nông dân và một số tầng lớp lao động khác càng đẩy
nhanh tới con đường cùng của sự bần cùng hoá.
Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, chuyển biến mau lẹ có
ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta. Đồng chí Nguyễn
Ái Quốc đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
Mỏ Mạo Khê, tuy chi bộ Đảng chưa được phục hồi, nhưng
căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần
thứ tám (tháng 5-1941) những quần chúng tích cực của Đảng đã
bí mật tổ chức các cuộc đấu tranh lãn công, đình công, hoặc phá
hoại kinh tế của địch như: Cuộc đấu tranh của thợ lò Gióoc-dan
(56), Pi-ô (Non Đông) và Phông-ten (58), tháng 9 năm 1941.
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Người đứng đầu là các công nhân: Bính, Thi, Kịch, Kiệm hô
hào anh em bỏ việc, kéo về chủ mỏ đòi phải cho tàu kéo gỗ vào
cửa lò, tăng gạo hàng ngày cho thợ từ 0,8 lên 1kg, yêu cầu chủ
Xu-va-giăng không được cúp phạt thợ... cuộc đấu tranh lan đến
cả xưởng cơ khí (tên sếp phải đóng cửa lại ngăn công nhân),
buộc chủ mỏ Rít-sa phải nhạn yêu sách của họ.
Sau cuộc đấu tranh, mặc dù bọn mật thám đã bắt và thủ
tiêu anh công nhân Bính, người dẫn đầu tổ chức cuộc đấu tranh
nhưng công nhân vẫn lợi dụng lúc trời mưa sập thìu 1 đến 14 lò
chợ Gióoc-dan, đánh đổ đoàn tàu chở than từ Pi-ô ra Gióoc-dan
(Non Đông) tháng 12 năm 1943.
Những cuộc đình công, lãn công, phá hoại kinh tế địch của
công nhân mỏ Mạo Khê đã làm cho bọn chủ mỏ phải thốt lên:
“Phải trả đủ cho anh em 1kg gạo, thế mà anh em chỉ làm được
5 lạng than”.
Sau những cuộc đấu tranh này, chủ mỏ phải giao các cửa lò
của Công ty (S.F.C.T) cho các chủ thầu, vì bị thua lỗ quá nhiều.
Thời gian này các cuộc đấu tranh chỉ nổ ra lẻ tẻ, trong phạm
vi hẹp, dưới hình thức hợp pháp đòi quyền lợi kinh tế vì chưa
phục hồi được tổ chức Đảng cũng như tổ chức quần chúng.
Từ năm 1944, nhiều cán bộ Việt Minh đã trở về vùng Đông
Triều - Mạo Khê hoạt động.
Cuối năm 1944, đồng chí Nguyễn Văn Đài(1) từ trong nhà
tù đế quốc trở về Mạo Khê và vùng Đông Triều. Đồng chí đã
xây dựng được một số tổ Việt Minh bí mật gồm 32 người (do
đồng chí Đào Văn Thịnh - tức Trần Quang làm tổ trưởng).
Thành lập được Việt Minh tại Mạo Khê là cơ sở tốt để chuẩn
bị cùng nhân dân trong vùng đứng lên giành chính quyền cách
mạng khi có thời cơ.
(1) Đồng chí Nguyễn Văn Đài trước là đảng viên Việt Nam quốc dân Đảng bị địch
bắt từ sau vụ bạo động Kiến An, được các đồng chí đảng viên Đảng cộng sản
Việt Nam giác ngộ, Nguyễn Văn Đài đã trở thành đảng viên cộng sản.
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Cũng từ cuối năm 1943, đầu năm 1944, ngoài việc rải truyền
đơn, cáo thị chống Nhật, hoạt động bán võ trang đã bắt đầu xuất
hiện chống bọn thổ phỉ người Hoa hoạt động ở Đông Triều, Chí
Linh, Mạo Khê.
Được sự giúp đỡ của nhân dân, thanh niên ở các thôn Bắc
Mã, Hổ Lao huyện Đông Triều đã tập hợp nhau lại tự vũ trang
canh gác chống phỉ bảo vệ dân làng. Các cán bộ Việt Minh đã
chớp lấy cơ hội này giáo dục giúp họ, tổ chức họ vào các đội
thanh niên cứu quốc. Chẳng bao lâu, các tổ chức này được lan
rộng tới Trạo Hà, Kim Sen, Mạo Khê.
Phong trào cách mạng của nhân dân ta vùng Đông Bắc, Chí
Linh đang phát triển mạnh, đầu năm 1945, Tỉnh uỷ Hải Dương
đã cử thêm nhiều cán bộ về đây móc nối, xây dựng thêm cơ sở
cách mạng.
Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, sau ba ngày Đông
Dương hoàn toàn trở về tay Nhật. Đây là thời cơ mới để nhân
dân ta vùng dậy đánh đổ Nhật - Pháp giành độc lập.
ở tỉnh Quảng Yên, Đặc khu Hồng Gai và Hải Ninh, sau
khi dẹp xong quân Pháp, quân Nhật đóng trên dọc đường số
18 Quảng Yên - Bãi Cháy, Yên Lập, Hồng Gai, Tiên Yên, Hải
Ninh và Móng Cái... chúng tích cực xây dựng lực lượng bảo an
cải tổ bộ máy nguỵ quyền... tăng cường mạng lưới mật thám chỉ
điểm nhằm đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân ta.
Giặc Nhật dùng chính sách vừa mua chuộc, dụ dỗ lừa phỉnh,
đàn áp nhân dân ta. Chúng tuyên truyền thuyết “Đại Đông Á”,
“Đồng da đông chủng” tuyên truyền trong thanh niên và tầng
lớp trên lối sống Nhật để mê hoặc, lôi kéo quần chúng. Mặt
khác, chúng thẳng tay đàn áp những người cách mạng; thực
hiện “chính sách kinh tế thời chiến”, tăng các loại thuế, thu
thêm thóc tạ... ở trong mỏ, chúng cho bọn tư bản Nhật hùn vốn
kinh doanh với chủ mỏ Pháp trong Công ty Pháp mỏ than Bắc
Kỳ để bòn rút sức lao động của công nhân mỏ. Tất cả những
việc làm trên nhằm củng cố địa vị của Nhật trên đất mỏ cũng
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như ở Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Hậu quả là nền kinh
tế nước ta bị kiệt quệ, đời sống nhân dân lao động bị điêu đứng.
Đầu năm 1945, nạn đói xảy ra trên cả nước, mỏ Mạo Khê có
khoảng 4.000 công nhân thì 800 người bị chết đói có gia đình
người Nhị Chiểu, Kinh Môn làm công nhân mỏ chết hết không
còn một ai, đi đâu cũng gặp mả mới.
Dưới ánh sáng Hội nghị Ban cháp hành Trung ương lần
thứ tám tháng 5-1941 và nội dung Chỉ thị ngày 12 tháng 3 năm
1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, công
nhân Mạo Khê tích cực hưởng ứng chủ trương giải phóng dân
tộc của Đảng, ra sức xây dựng lực lượng, chớp thời cơ cùng
nhân dân trong vùng nổi dậy cướp chính quyền.
Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1945, cơ sở Đảng và tổ chức
Việt Minh ở một số nơi thuộc huyện Yên Hưng. Khu mỏ Hồng
Gai, huyện Móng Cái (Hải Ninh) được khôi phục và phát triển.
Nhưng phong trào mạnh nhất là ở huyện Đông Triều. Cùng với
các làng Bắc Mã, Hổ Lao, Đạm Thuỷ... các đoàn thể cứu quốc
(công nhân cứu quốc, thanh niên cứu quốc...) đã được thành lập
ở Mạo Khê. Lực lượng này đã vũ trang, luyện tập quân sự, tuần
tra, canh gác chống bọn phỉ cũng như bọn gián điệp, mật thám
của mỏ... Các hình thức tuyên truyền vũ trang như: Diễn thuyết,
dải truyền đơn căng biểu ngữ, dán cáo thị ở các bến đò, bến xe,
trong cửa lò, lối đi vào các xóm thợ kêu gọi chống Nhật, được
diễn ra ở nhiều nơi ở huyện Đông Triều và mỏ Mạo Khê. Đội tự
vệ mỏ Mạo Khê đã chặn đánh bọn phỉ ra cướp bóc, một chiến
sĩ tự vệ hy sinh.
Phong trào cách mạng lên mạnh, binh lính người Việt ở các
đồn Mạo Khê, Uông Bí, Đông Triều đã tìm cách tiếp xúc và
mang vũ khí về với Việt Minh. ở mỏ Mạo Khê số người trong
tầng lớp trí thức tiến bộ hoặc cai ký đã tìm cách liên lạc với Việt
Minh(1) qua giáo Kha (Đoàn Phụng) dạy học cho con chủ mỏ
(1) Tự thuật của Đinh Ba Kế.
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Nhà sàng tập trung, công trình có ý nghĩa quyết định
nâng sản lượng than sạch hàng năm, trong những năm chống
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động,
mỗi năm sàng hàng vạn tấn than cho Tổ quốc.
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Nhà trẻ mỏ than Mạo Khê.
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Richarơ từ cuối năm 1941-1942 đã hoạt động trong phong trào
Việt Minh từ cuối năm 1944.
Lực lượng bán vũ trang ở các khu vực Đông Triều ngày
càng phát triển, yêu cầu phải có vũ khí tự vệ, chiến đấu anh em
công nhân mỏ Mạo Khê đã sử dụng máy móc, nguyên liệu của
bọn chủ mỏ, bí mật chế tạo, sửa chữa vũ khí thông thường như;
dao, rựa, mìn, lựu đạn để tự trang bị cho mình và cung cấp cho
các xã lân cận.
Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ngày
15-4-1945, chủ trương xây dựng Chiến khu Trần Hưng Đạo
(tức Đệ tứ chiến khu, tức Chiến khu Đông Triều) ở vùng Đông
Bắc. Dưới sự chỉ đạo của Xứ uỷ Bắc Kỳ, Tỉnh uỷ lâm thời Hải
Dương đã cử hai đồng chí Tỉnh uỷ viên và một số cán bộ, đảng
viên đến huyện Đông Triều, Chí Linh... để xây dựng lực lượng
phát động nhân dân tiễu phỉ để lập chiến khu.
Đồng chí Hải Thanh về Mạo Khê xây dựng lực lượng.
“Tôi về Mạo Khê được mấy tuần thì anh em góp tiền mua
cho chiếc xe đạp bánh đặc, đốc tờ Luyện cho tôi một khẩu
Mô-de và một bản đồ quân sự”(1).
Được cán bộ Việt Minh cấp trên về phổ biến chủ trương
của Đảng chuẩn bị tổng khởi nghĩa cướp chính quyền “anh em
tự tạo lấy mỗi người một con dao găm, anh em ở nhà không có
điều kiện rèn được... phải xuống vận động ông Phó Mai ở dưới
bãi làm thợ rèn nhà quê rèn cho”(2)... công nhân và cai ký tiến
bộ đã lấy trộm mìn của chủ mỏ cung cấp cho tổ công tác. Nhiều
người đã mua súng hai nòng, súng bắn chim về chuẩn bị bước
vào trận chiến đấu mới.
(1) Đó là Cai Dụ, Đốc tờ Luyện, Ký Thuỵ.
(2) Hồi ký của đồng chí Hải Thanh - Tiếng chuông Bắc Mã. Hội Văn học Nghệ
thuật Quảng Ninh xuất bản 1985, tr.21, 22.
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Sau một thời gian xây dựng lực lượng và căn cứ kháng
Nhật, đến cuối tháng 5 năm 1945, các đoàn thể cứu quốc ở
Đông Triều đã lớn mạnh, lực lượng võ trang và bán võ trang
tăng nhanh, khí thế cách mạng của quần chúng lên cao sẵn sàng
cùng nhau chiến đấu, thề sống chết với quân thù. Một số nơi ở
miền núi Đông Triều trọng tâm là các làng: Bắc Mã, Hổ Lao,
An Sinh, Đạm Thuỷ đã hình thành căn cứ địa cách mạng.
Trước khí thế hừng hực của cách mạng, chính quyền bù
nhìn thân Nhật ở cấp tỉnh, huyện hoang mang lo sợ, tên thì nằm
im, tên thì tìm cách liên lạc với cách mạng xin được “giúp đỡ”
để bảo toàn tính mệnh. Binh lính người Việt và một số đội sếp
hoảng sợ có cảm tình hoặc ngả theo cách mạng, binh lính Nhật
ở đồn rất mỏng manh, nhiều đồn chỉ có vài tên chỉ huy, lúc này
cũng hoang mang dao động. Chính quyền bù nhìn của Nhật ở
các xã chỉ còn trên danh nghĩa.
Trong điều kiện quân Nhật và chính quyền của chúng hoang
mang rệu rã, bọn phỉ đã đánh chiếm mỏ than Uông Bí, giết chết
chủ Pháp, cướp phá tan hoang. Mỏ đóng cửa, nhân dân tan tác.
Tiếp đó chúng định đánh Nhật cướp đồn Thiên (Chí Linh) vào
ngày 8-6-1945. Vì lực lượng của chúng ít nên mời ta cộng sự.
Trước tình hình ấy, đêm 6 tháng 6 năm 1945, ban lãnh đạo khởi
nghĩa họp tại chùa Bắc Mã quyết định: Ngày 8 tháng 6 năm
1945, nhân dân cùng lực lượng vũ trang nổi dậy đồng loạt đánh
chiếm các đồn Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê, Tràng Bạch
lập chiến khu.
Đúng ngày giờ đã định, sáng sớm ngày 8 tháng 6 năm 1945,
tiếng súng của quân dân ta đã đồng loạt tiến công kẻ thù dọc
đường 18 từ Chí Linh đến Tràng Bạch dài 24km.
ở Mạo Khê, trước cảnh mỏ Uông Bí bị phỉ cướp và tàn sát
dân, mặt khác cán bộ Chiến khu Trần Hưng Đạo vận động trước
nên đúng giờ quy định, được sự cổ vũ mạnh mẽ của công nhân
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một đoàn cán bộ Chiến khu đã đến gặp chủ mỏ yêu cầu giao
nộp vũ khí gồm hai mươi súng trường cùng toàn bộ đạn dược
giao nộp đầy đủ và nhanh gọn.
Sau khi đánh chiếm được mỏ Mạo Khê, 30 công nhân
mỏ đã được điều đến phối hợp với lực lượng đánh chiếm đồn
Tràng Bạch.
Chiều ngày 8 tháng 6 năm 1945, cuộc mít tinh lớn được
diễn ra tại Hổ Lao (Đông Triều), quân khởi nghĩa tuyên bố
thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo (tức Đệ tứ chiến khu).
Chỉ mới tính 3 đợt bổ sung quân, công nhân mỏ Mạo Khê
đã có 70 người ra nhập nghĩa quân chiến khu(1).
“Mạo Khê trở thành căn cứ quan trọng và tiền đồn của
Chiến khu Trần Hưng Đạo”(2).
Phát huy khí thế chiến thắng, lực lượng của Chiến khu Trần
Hưng Đạo đã mở rộng phạm vi hoạt động về Hải Phòng, Kiến
An, Hải Dương, Quảng Yên và khu mỏ Hồng Gai - Cẩm Phả
cùng khu vực miền Đông (Hải Ninh) góp phần vào chiến công
vang dội của cả nước giành chính quyền thắng lợi trong cách
mạng Tháng 8 năm 1945, dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam
dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam
châu á.
Sau khi mỏ Mạo Khê lọt vào tay quyền cách mạng, ngày 9
tháng 6 năm 1945, Ủy ban quân sự cách mạng lâm thời được
thành lập do Ký Tín làm Chủ tịch, Nguyễn Đình Thuỵ làm Phó
Chủ tịch và 2 uỷ viên là đại biểu công nhân.
Do trình độ quản lý và điều hành sản xuất của ta còn hạn
chế, để bảo đảm đời sống cho công nhân mỏ, chính quyền cách
mạng vẫn để chủ mỏ khai thác, nhưng chúng phải chịu sự quản
lý của chính quyền cách mạng.
(1), (2) Sđd.
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Ngày 9 tháng 6 năm 1945, Ủy ban quân sự cách mạng lâm
thời ra thông báo cho chủ mỏ thực hiện một số điều kiện là:
- Phải bảo đảm việc làm cho công nhân.
- Cung cấp gạo để cứu đói và cung cấp thuốc men cho
cách mạng.
Những điều kiện của cách mạng đề ra, chủ mỏ đều chấp
hành, mỗi ngày chúng phải xuất từ 15 đến 20kg gạo để cứu đói,
nuôi các cháu trẻ mồ côi ở các nhà cứu bần, đợt đầu tiên, chúng
đã cấp 800kg thuốc mìn cho cách mạng.
Dưới sự lãnh đạo của chính quyền cách mạng, công nhân
mỏ Mạo Khê đã tích cực cùng nhân dân tăng gia sản xuất diệt
giặc đói, giặc dốt góp quỹ độc lập, tuần lễ vàng do Đảng ta phát
động, xoá bỏ các tệ nạn xã hội, củng cố chính quyền cách mạng
(tham gia bầu đại biểu Quốc hội khoá I năm 1946).
Lực lượng tự vệ công nhân mỏ thường xuyên luyện tập hàng
ngày dưới sự chỉ huy của các đồng chí Bình, Minh, Kiên để bảo
vệ trị an, trấn áp bọn phản cách mạng. Nhiều tên tay sai của
Nhật trong tổ chức “Đại Việt” (Trần Văn Tứ, Bạch Thái Tân)
và những tên cầm đầu các toán cướp (Hy, Bằng) đã bị lực lượng
tự vệ công nhân trừng trị đích đáng.
Từ tháng 11-1945, đến tháng 5-1946, theo yêu cầu của
Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ, một đại đội quân Lưu Hán
(quân Tưởng) được điều động về đóng tại Mạo Khê để bảo vệ
mỏ. Công nhân mỏ có tổ chức và lực lượng mạnh mẽ nên suốt 7
tháng, quân Tưởng không giám phiền hà đến dân như chúng đã
làm ở các nơi: Đông Triều, Kinh Môn, Thuỷ Nguyên.
Ngày 23 tháng 9 năm 1945, ở miền Nam được quân Anh
yểm trợ, đội quân viễn chinh Pháp do tướng Lơ-Cléc chỉ huy đã
nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, sau đó đánh rộng ra các tỉnh miền
Nam Bộ và Trung Nam Bộ.
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Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù phải
đốt cháy dãy Trường Sơn, chúng ta phải kiên quyết dành cho
được độc lập”, công nhân mỏ đã tuyển chọn được một tiểu đội
ra nhập đoàn quân Nam tiến(1).
Cảnh giác với những âm mưu và hành động xâm lược của
thực dân Pháp, cuối năm 1945, công nhân mỏ Mạo Khê đã vận
chuyển máy móc của nhà máy cơ khí lên Đông Triều rồi lên
Thiên Ngái (huyện Chí Linh). Khi Pháp tiến công đánh chiếm
tỉnh Hải Dương, toàn bộ máy móc đã được vận chuyển đến Yên
Mô, Đá Cóc, Cổ Vịt (Bắc Cạn) góp phần vào việc xây dựng nên
công binh xưởng đầu tiên của quân đội ta.
Sau khi đánh chiếm thành phố Hải Phòng và thị xã Lạng
Sơn (ngày 20 tháng 11 năm 1945), thực dân Pháp tiếp tục đánh
chiếm Thủ đô Hà Nội. Mưu đồ chiến lược của thực dân Pháp là
quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.
Ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến toàn quốc
bùng nổ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(ngày 20-12-1946) và Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung
ương Đảng (ngày 22-12-1946) cùng với quân dân cả nước, công
nhân mỏ Mạo Khê tích cực chuẩn bị kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược.
Tất cả công nhân được tham gia luyện tập quân sự, mỏ đã
lựa chọn được số anh em tích cực trong tự vệ thành lập một
trung đội bổ sung vào quân đội. Những công nhân khác chưa đủ
tiêu chuẩn, hoặc chưa có điều kiện nhập lực lượng vũ trang thì
tham gia tiêu thổ kháng chiến hoặc trở về địa phương tham gia
xây dựng lực lượng tự vệ, chuẩn bị bước vào trận chiến đấu mới.
(1) Theo đồng chí Nguyễn Văn Thi và đồng chí Ngô Bảng, tiểu đội Nam tiến gồm:
Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Cầm, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Xuyên, Phạm
Văn Cần, đ/c Lịch, Lâm Văn Thân, Phạm Văn Trai, Phạm Văn Lợi, Phạm
Văn Thơm, Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Tấn, Hà Văn Mộng, Trần Văn Vê
(Tràng Bạch), Dương Văn Giác.

87

Trong lúc nhân dân Khu mỏ và một số huyện của tỉnh
Quảng Yên đang tích cực chống trả lại sự xâm lược ồ ạt của
giặc Pháp công nhân mỏ Mạo Khê cùng nhân dân trong vùng
tích cực tiêu thổ kháng chiến.
Toàn bộ người Pháp (gồm cả gia đình họ) ở trong mỏ được
ta đưa đi ở tập trung nơi an toàn để sau trao trả họ cho Pháp.
Toàn bộ công sở và những cơ sở sản xuất như: Đường sắt,
bến cảng, nhà sàng trong mỏ... hàng loạt cầu cống dọc đường số
18 như cầu Đại Tân, Đạm Thuỷ, Cầu Cầm, Đá Bạc, phà Đụn,
phà Triều đã bị tự vệ mỏ phá hủy nhằm chặn đứng đường tiến
quân của địch từ Hải Phòng, Hồng Gai, Hải Dương đến.
Sau khi đánh chiếm được hầu hết Khu mỏ Hồng Gai-Cẩm
Phả và phần lớn đất đai của tỉnh Quảng Yên, ngày 13 tháng 3
năm 1947, giặc Pháp đánh Đông Triều, Phả Lại. Đến tháng 1
năm 1948 chúng mới chiếm được Đông Triều, nhưng mãi đến
tháng 2 năm 1948, chúng mới đánh chiếm được Mạo Khê.
Chiếm được Mạo Khê, thực dân Pháp vẫn tiếp tục thực hiện
ý đồ khai thác ở đây. Nhưng do lực lượng du kích địa phương
hoạt động mạnh, nhiều tên Việt gian tay sai của Pháp đã bị
trừng trị. Nhà máy, hầm lò, công sở bị ta phá hoại rất nặng, ý
đồ tiếp tục khai thác than ở mỏ Mạo Khê của Pháp không thực
hiện được. Âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của kẻ
thù ở Mạo Khê đã bị thất bại.
Trong những năm giặc Pháp chiếm đóng mỏ Mạo Khê,
chưa bao giờ chúng được “yên” trên mảnh đất này. Mỏ than
Mạo Khê đã là điểm xuất phát của lực lượng du kích, bộ đội địa
phương, bộ đội chủ lực tấn công kẻ thù.
Trong chiến dịch Đông Bắc lần thứ II phối hợp với cuộc tập
kích vào thị xã Quảng Yên (đêm 27 rạng ngày 28 tháng 4 năm
1949), công nhân mỏ Mạo Khê đã cùng nhân dân đánh địch ở
nhiều nơi, phá hoại kinh tế của chúng.
Hưởng ứng tuần lễ đấu tranh từ ngày 12 đến ngày 19 tháng
5 năm 1949 ở vùng sau lưng địch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
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Nhà sinh hoạt mỏ Mạo Khê (ảnh chụp năm 1996).
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Quảng Yên phát động, lập thành tích kỷ niệm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh, cùng với nhân dân vùng dậy phá tề trừ gian,
diệt phản động. Công nhân mỏ Mạo Khê đã phá mỏ làm cho
bọn chủ mỏ Pháp không khai thác được và cũng từ đây bọn chủ
mỏ Pháp phải ngừng hẳn việc khai thác than ở Mạo Khê.
Thực hiện chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng lần
thứ nhất (khoá II) tháng 3 năm 1951, từ ngày 30 tháng 3 đến
ngày 7 tháng 4 năm 1951, ta mở chiến dịch Hoàng Hoa Thám,
sử dụng 7 trung đoàn đánh vào phòng tuyến của địch khu vực
từ Phả Lại đến Uông Bí để tiêu diệt một bộ phận địch phát động
du kích chiến tranh(1) công nhân mỏ đã phối hợp cùng bộ đội
tấn công địch ở Mạo Khê.
“Một trận đánh kinh hoàng đã xảy ra ở Mạo Khê. Trong
đêm tối Việt Minh đã chân không bất thần xung phong ba mặt
bằng ba-zô-ca và những gói chất nổ lớn. Pháo binh Đông Triều
đã bắn hơn 2.000 phát để cứu Mạo Khê, nòng pháo đỏ rực(2).
Do bọn thực dân, chủ mỏ không thể khai thác được ở mỏ than
Mạo Khê nên một số công nhân đã gia nhập lực lượng vũ trang.
Số khác trở về gia đình ở nông thôn để hoạt động. Số còn lại cả
vợ chồng, con cái là công nhân vẫn ở lại mỏ đoàn kết đấu tranh
với địch cho đến ngày miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,
đội ngũ công nhân mỏ Mạo Khê đã không quản gian khổ hy
sinh cùng nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp xâm
lược và bọn tay sai của chúng. Nhiều công nhân đã anh dũng
hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Nhiều công nhân xưa ở mỏ ra đi khi hoà bình lập lại đã tình
nguyện trở về mỏ góp sức lực, trí tuệ và tài năng cho sự nghiệp
sản xuất “vàng đen” của Tổ quốc.
(1) Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Yên ngày 9-3-1951,
lưu tại bộ phận lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
(2) Báo Tia sáng ở Hà Nội ngày 30-3-1951, lịch sử phong trào công nhân mỏ, tập
II, Sở Văn hóa - Thông tin. XB, tr.179.
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phần thứ hai

mỏ mạo khê trong thời kỳ khôi phục
và phát triển (1954-2004)
chương IV

khôi phục sản xuất, củng cố hệ thống
tổ chức và bộ máy (1954-1960)
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta kết
thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ, chấn động địa
cầu. Miền Bắc nước ta được hoàn thành giải phóng, miền Nam
tạm thời nằm dưới ách thống trị của kẻ thù. Cách mạng nước ta
chuyển sang giai đoạn mới với hai nhiệm vụ chiến lược: Xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đấu tranh giải phóng miền
Nam thống nhất Tổ quốc.
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết giữa Chính phủ ta
và Chính phủ Pháp, tháng 9 năm 1954, Cục khai khoáng đã giao
nhiệm vụ cho một số cán bộ về khôi phục mỏ than Mạo Khê.
Trong chín năm kháng chiến, ta phá không cho thực dân
Pháp khai thác, nhà sàng, nhà máy cơ khí, nhà máy điện, nhiều
cửa lò... đều bị ta đánh sập, mỏ Mạo Khê biến thành hoang tàn,
lau sậy rậm rạp lút đầu. Mạo Khê và Bến Cân lại nằm trong khu
phi quân sự giữa ta và Pháp. Bởi vậy, cán bộ ta về khôi phục
chưa về mỏ, mà làm 2 gian nhà tranh ở bờ suối Miếu Hương để
ở và làm việc.
Tháng 10 năm 1954, trên điều 2 đồng chí Nguyễn Tất Dần
và Nguyễn Văn Ninh, tiếp đó là đồng chí Hà Thế Tiến là cán bộ
của sở Quân giới Liên khu 3-4 về; tháng 12 năm 1954 lại được
bổ sung thêm các đồng chí Lê Thảo, Ngô Lan và Nguyễn Đình
Dụ (biết về mỏ) lập nên Ban khôi phục mỏ gồm 5 đông chí:
Nguyễn Tất Dần, Hà Thế Tiến, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Lan
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Đồng chí Vũ Văn Quyết (bên phải) Bí thư Đảng bộ, Giám đốc
và đồng chí Đỗ Quang Thu (bên trái) Phó Chủ tịch Công đoàn mỏ
gắn biển Công trình hợp tác Việt - Trung Phay FA-lò xuyên vỉa
Tây Bắc I mức -80.
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và Nguyễn Đình Dụ, đồng chí Lê Thảo được chỉ định làm quản
đốc kiêm bí thư chi bộ.
Nhiệm vụ của Ban khôi phục là tìm mọi cách làm ra than để
cung cấp cho nhà máy điện Hà Nội, vì lúc đó Hồng Gai, Cẩm
Phả vẫn làm trong khu vực tập kết 300 ngày của Pháp trước khi
chúng rút quân, chủ Pháp không bán than cho ta.
Ban đầu vừa tìm hiểu mỏ Mạo Khê, vừa nghiên cứu khai
thác mỏ Hồ Thiên cách Miếu Hương 10km, chưa có ai khai
thác, chưa có đường vào.
Chiến tranh, người đi kháng chiến và sơ tán chưa về. Vì
vậy, chưa có công nhân. Người thợ lò đầu tiên tuyển được là
ông Nguyễn Đình Khuể cùng với hai người ở địa phương là
ông: Nguyễn Văn Môn và chú bé Nguyễn Văn Uy (nay là ông
lang thuốc bắc ở phố Mạo Khê) được giao nhiệm vụ khai phá
lộ vỉa Hồ Thiên. Cuối năm 1954 trên điều một số cán bộ công
nhân quân giới Nam Bộ và Liên khu V tập kết ra Bắc cùng
đoàn cán bộ, công nhân ngành dệt (vào hạ tuần tháng 11) về,
tất cả hơn 40 người. Đây là lớp công nhân đầu tiên của mỏ. Họ
bắt tay vào chặt gỗ, dựng lán trại ở, chặt gỗ chống lò khai thác
lộ vỉa Hồ Thiên. Một thời gian ngắn ra than, nhưng không có
đường vận chuyển ra ngoài. Ban khôi phục xin Huyện uỷ Đông
Triều huy động dân công các xã lân cận làm đường ô tô từ Miếu
Hương vào Hồ Thiên gần 10km. Tỉnh uỷ Hải Dương điều 10 ô
tô khách về chở than từ Hồ Thiên ra Miếu Hương - công nhân
tìm kiếm những thùng tôn về làm lại thành máng rót than xuống
thuyền chở ra Bến Triều, sang mạn sà lan chở đi Hà Nội.
Trong khi khai thác mỏ Hồ Thiên, Ban khôi phục nghiên
cứu khôi phục mỏ Mạo Khê. Đây là công việc cực kỳ khó khăn
gian khổ mà công nhân ở mọi miền của Tổ quốc về đây hội
tụ, sẵn sàng gánh vác, vì dòng điện của Thủ đô, trái tim của cả
nước, ngày mới giải phóng.
Trước khi rút đi, chủ mỏ thực dân Pháp không để lại một
tài liệu gì, số cán bộ về đây chỉ có hai cán bộ biết kỹ thuật mỏ,
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nhưng chưa từng làm ở Mạo Khê, nên không nắm được tình
hình, một thời gian ngắn lại được điều động đi nơi khác. Dụng
cụ khai thác chỉ được cấp một số xẻng của bộ đội ở làng Cẩm
Thái Nguyên, mỏ phải thuê 2 xe xích lô chở về. Còn tất cả các
dụng cụ khác đều phải tự túc, nên tận chợ trời Hà Nội mua từng
con dao, cái cuốc, chiếc liềm, búa, đe, quạt thổi lò rèn, vì đồng
bào xung quanh mỏ còn đi sơ tán đang tiếp tục hồi cư, nhà cửa
thưa thớt, chưa có ai sản xuất và bán dụng cụ này.
Sang đầu năm 1955, mỏ vẫn chưa tuyển được công nhân địa
phương, vì địch cài tay sai lại phao tin: Nay mai Pháp sẽ về thu
hồi lại mỏ, nên không ai dám vào làm mỏ. Cấp trên đã điều một
đại đội thanh niên xung phong 167 người, một số công nhân
Quân giới Liên khu V tập kết ra Bắc, một số công nhân Liên
khu 3-4 và 24 công nhân Xí nghiệp Hải Vân về Mạo Khê.
Sau sáu tháng, đại đội thanh niên xung phong được trên
điều đi nơi khác.
Tháng 3 năm 1955, mỏ lại được tiếp nhận 37 công nhân
từ mỏ than Bố Hạ, tháng 4 năm 1955 tiếp nhận 42 công nhân
là thợ mỏ Đồi Hoa Chi Nê, Quyết Thắng, mỏ phốt phát Vĩnh
Thịnh về. Sau đó, cấp trên cho tuyển dụng 25 công nhân là
người xung quanh mỏ (trong đó có 10 thợ my nơ).
Đến tháng 4 năm 1955, tổng số cán bộ, công nhân của mỏ là
160 người. Bộ máy tổ chức được hình thành bao gồm ba ban (kỹ
thuật, cung cấp, kế hoạch và hành chính với tổng số 35 người)
và bảy đội sản xuất gồm có 125 người (trong đó có ba đội sản
xuất than, một đội vận tải, một đội tiêu thụ sản phẩm). Văn
phòng làm việc chuyển từ Miếu Hương về Nhà tắm cũ (gần nhà
đèn). Đến tháng 6 năm 1956 mỏ đã có 9 phòng ban và bộ phận
theo dõi điều hành chỉ huy sản xuất.
Cùng với việc xây dựng bộ máy chỉ huy và điều hành sản
xuất, tháng 2 năm 1955, chi bộ Đảng của mỏ gồm 28 đồng chí
96

đảng viên đã tiến hành Đại Hội lần thứ nhất, bầu ban chấp hành
chi bộ gồm 3 đồng chí: Hà Thế Tiến - Bí thư (kiêm phó quản
đốc), Nguyễn Văn Ninh thường trực, Huỳnh Biên (kiêm thư ký
công đoàn); đồng chí Lê Thảo chờ trên điều về nhận công tác ở
Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Tất Dần được cử làm quản đốc.
Sau khi tổ chức Đảng, chuyên môn ra đời hai tổ chức quần
chúng của Đảng là công đoàn, thanh niên cũng được thành lập,
Chi đoàn thanh niên có 84 đoàn viên, do đồng chí Trần Văn
Thơi làm Bí thư.
Những anh em được điều về khôi phục mỏ Mạo Khê đã
từng trải qua gian khổ trong kháng chiến, quen tự lực cánh sinh
trong sản xuất và đời sống. Một số anh em đã quen với phong
trào thi đua trong quân giới “biến không thành có, biến khó
thành dễ, biến thiếu thành đủ, biến cũ thành mới”. Tất cả họ
quần tụ bên nhau, đồng lòng nhất trí không kêu ca phàn nàn,
say sưa với công việc, bắt tay vào khôi phục mỏ.
Để sản xuất được tốt, công việc đầu tiên là ổn định nơi ăn,
chốn ở cho mọi người. Mỗi người hàng ngày vào Hồ Thiên chặt
gỗ, tre, róc, cỏ tranh về dựng nhà ở. Chỉ trong một thời gian
ngắn, đã có đủ nhà ở, sạp nằm bằng tre, nứa cho anh em và văn
phòng làm việc.
Sau khi đã ổn định nơi ăn chốn ở, cán bộ, công nhân
tranh thủ sàng những đống than bãi thải thời Pháp còn lại. Vì
thiếu lao động, mỏ thuê một số bà con đã sơ tán về làm khoán
cho mỏ.
Bắt tay vào lao động sản xuất đã nảy sinh nhiều khó khăn
phức tạp, công cụ sản xuất cầm tay thô sơ cũng thiếu. Nhà máy
cơ khí lúc này chỉ còn là khung sắt không mái. Anh em công
nhân cơ khí đã cùng cụ Tự, bác Mười là những công nhân quân
giới già, không quản nắng mưa, lấy tôn quấn làm bễ thổi lửa
như những thợ rèn nông thôn để rèn sống đường xe goòng thành
dao cuốc, choòng phục vụ anh em lao động sản xuất.
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Sau một thời gian, mỏ mua được một quạt rèn quay tay ở
chợ trời Hà Nội, một máy tiện quay tay, cuối năm 1955 Cục
khai khoáng cho một máy phát điện bằng hơi nước La-boóc-đờ-e
25CV, mang về chủ yếu phát điện cho nhà máy cơ khí.
Vơ vét mãi than chủ mỏ Pháp thải còn lại cũng hết. Đầu
năm 1955 cán bộ, công nhân bắt tay vào việc phục hồi các lò,
nhưng khó khăn nhất là không có tài liệu và cán bộ kỹ thuật
hiểu biết về mỏ ở Mạo Khê.
Để bảo đảm kế hoạch của bộ giao cho cùng với việc bòn
vét than ở những lò ngắn như: Cốt Di (1.600 tấn), Văn Lôi
(2.200 tấn), Gioóc-dan (300 tấn), Salê (800 tấn), mỏ đã nghiên
cứu và khai thác lò chợ dốc Salê (năm 1955) tích cực mở
thêm các đường lò mới Gioóc-dan (1956), Non Đông (1957)
và Phôngten (1958).
Lò chợ dốc Salê là lò đầu tiên được khôi phục sau ngày giải
phóng, chi bộ đã bố trí một đồng chí chi uỷ viên trực tiếp làm tổ
trưởng Đảng, có 3 đồng chí đảng viên làm nòng cốt. Đất nước
mới được giải phóng còn gặp nhiều khó khăn; bước đầu sản
xuất hoàn toàn bằng thủ công, dụng cụ cầm tay là cuốc chim,
choòng, búa chặt và đục mìn. Tuy vậy, với tinh thần làm chủ
đất nước, anh em vui vẻ phấn khởi không quản gian lao vất vả,
bắt tay vào công việc. Đường lò Salê gọi là 55 đi độc đạo, chưa
có lò thượng thông gió, không có quạt gió, anh em đã nghĩ ra
kế: Đan phên nứa dựng giàn giáo làm buồm tại cửa hứng gió
Đông Nam thổi vào lò để đỡ nóng bức, ngột ngạt.
Khi đường lò cái đã đi vào tới vỉa than, tiếp tục mở lò thượng
theo phương từ lò cái lên mặt núi dài 70-80m, vừa là lò thông
hơi hút gió tự nhiện, vừa là lò chợ để khai thác than. Khi lên lò
thượng phải dùng quạt lò rèn quay tay đặt ở chân lò cái có ống
thổi gió lên cho thợ lò ở trên cuốc lò thượng.
Những ngày đầu, mỗi minơ vào lò đều phải vác một cây gỗ
từ kho để vào chống lò, kể cả các tầng cao 58 hay Bình Minh.
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Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm công nhân cán bộ
Công ty Than Mạo Khê (ảnh chụp năm 2002).
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Việc đục lò đá chuẩn bị cho khai thác than đều đục bằng búa,
choòng tay. Than ở các lò ra được phân loại hoàn toàn bằng thủ
công. Than củ và than don đều phải nhặt bằng tay, đá xít đổ đi,
than don tìm mọi cách rửa, ban đầu rửa bằng sảo tre.
Mỏ đã đào một mương rộng ngăn nước ở cửa lò 56 chảy ra.
Chị em phải đãi từng sảo than như đãi gạo nhặt lấy than rồi đổ
đá xít đi.
Sau khi được phân loại, than cho vào các toa goòng đẩy tay
ra Bến Cân.
Tháng 2 năm 1955, mỏ bắt tay vào việc khôi phục tuyến
đường goòng từ Gióoc đan (56) ra Bến Cân. Cán bộ, công
nhân đã tích cực thu nhặt đường ray ở mỏ, trong dân các xã
xung quanh, đào bới ở các lô cốt của Pháp về chắp nối lắp ráp
lại. Sau 3 tháng, tuyến đường sắt đã hoàn thành và đưa vào
sử dụng. Đây là tuyến vận chuyển quan trọng nhất của mỏ đã
được hoàn thành.
Quá trình phục hồi mỏ được gắn chặt với cuộc vận động
tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý, cải tiến phương pháp làm
việc. Đây là cuộc vận động chính trị lớn nhằm nâng cao tinh
thần tập thể, ý thức tự giác, cải tiến dây chuyền sản xuất, sửa đổi
tác phong công tác và lề lối làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu,
cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.
Cuộc vận động được gắn liền với phong trào thi đua “vì
miền Nam ruột thịt”, ngày quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ
cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam),
ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, ngày thương binh liệt sĩ 27-7,
thực hiện phương pháp của chiến sĩ thi đua Đậu Thị Nhàn.
Nhờ có biện pháp đúng đắn và phong trào thi đua đua sôi
nổi, sau 3 tháng tuyến đường vận chuyển từ Gióoc-dan (56)
đến Bến Cân đã được khôi phục và đưa vào sử dụng. Anh em lò
Salê (55) năng suất lúc đầu 2 công một thìu đã đưa lên 3 công
2 thìu. Có ca đã phá kỷ lục của lò thượng, chống từ 1m lên 2m
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rồi lên tới 3m một ca. Bởi vậy, chỉ trong một tháng, lò thượng
đã thủng lên mặt núi. Một tháng đã có một lò chợ đầu tiên của
mỏ để mở ra sản xuất than từ 5-10 tấn một ca một ngày. Sàng
than mức cũ 2 tấn, mức mới nâng lên 3 tấn, thực hiện 3,5 tấn
một ngày. Nhặt than định mức mới 130kg... đã vượt lên 170kg.
Khâu vận tải lò, trước kia 2 người đun một xe một ngày đun 11
xe, tới tháng 6 năm 1956 đã nâng lên 18-19 xe một công. Năng
suất lao động toàn mỏ tăng từ 15 đến 30%. ở một số khâu trong
từng thời điểm còn đạt kết quả cao hơn.
Khôi phục mỏ bằng hai bàn tay trắng, không được tiếp thu
kế thừa máy móc, thiết bị nhà máy, công cụ lao động của Pháp
để lại. Than ở Mạo Khê sản xuất ra cung cấp cho nhà máy điện
Hà Nội thắm đượm mồ hôi của công nhân. Nhưng cũng từ khó
khăn gian khổ ấy, cán bộ, công nhân mỏ Mạo Khê đã có nhiều
sáng tạo trong lao động sản xuất. Đó là việc phục hồi đường
sắt, goòng để chở than rót xuống sà lan, sản xuất quạt quay tay
đặt ở các cửa lò để thông gió. Khi phục hồi lò 56 và Non Đông,
đường lò dài, quạt rèn tự chế tạo không đủ sức đưa gió đi xa,
phải trên máy khí nén nhỏ bắc ống đưa gió vào. Theo quy tắc
thì không được dùng máy khí nén để thông gió, nhưng không có
quạt cục bộ nên buộc phải dùng máy khí nén. Lãnh đạo mỏ đã
đi tham quan ở mỏ than Hà Lầm nghiên cứu kiểu thông gió của
Pháp, sau đó nhà máy cơ khí của mỏ tập trung sản xuất quạt hút
gió cho mỗi tầng lò một cái.
Buổi đầu chị em công nhân phải lội xuống mương ngăn
nước ở cửa lò 56 chảy ra rửa từng sảo than như đãi gạo, nhặt lấy
than còn đổ đá xít đi. Thấy chị em vất vả quá, lãnh đạo mỏ đã
cùng anh em công nhân nghiên cứu làm một mặt sàng bằng tôn
thùng được treo trên một cần bằng 4 sợi dây sắt cứng như cái
quang, cần gốc có trụ đổ ở khoảng 1/3. Đổ than vào thùng gỗ
thả xuống nước, chị em đứng trên bờ dập dềnh cho than nổi lên
vớt lấy rồi đổ xít đi.
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Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch đoàn Chủ tịch UB Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nguyên Giám đốc mỏ than Mạo Khê
từ năm 1979 đến 1982) về thăm công nhân cán bộ Công ty Than
Mạo Khê - đến thực địa lò KT6-80 (tháng 7 năm 2002).
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Những sáng kiến của cán bộ, công nhân mỏ Mạo Khê chưa
nhiều, nhưng có ý nghĩa thật lớn lao. Chẳng những nó cải thiện
điều kiện, tiết kiệm sức, tăng năng suất lao động, hạ giá thành
sản phẩm... mà còn thể hiện tinh thần làm chủ đất nước, yêu
chế độ xã hội chủ nghĩa, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo,
dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và tập
thể công nhân viên. Mặt khác nó thể hiện rõ nét bản chất tiên
tiến cách mạng của giai cấp công nhân. Từ năm 1955-1957, ba
năm khôi phục và đi vào sản xuất, cùng với việc khôi phục các
đường lò cũ mở thêm lò thượng mới ở (55), mỏ Mạo Khê đã sửa
chữa được trên 80 xe goòng, phục hồi 5.000m đường sắt, lập
là, tự sản xuất đủ dụng cụ lao động, sửa chữa 1 máy sàng quay
tay; tự chế tạo một máy sàng mới, sản lượng than vượt 19,16%
hiệu suất lao động một công nhân khai thác tăng 14,44%, mức
vật liệu chủ yếu vượt kế hoạch 6,51%. Giá thành hạ 1,9%; giá
trị tổng sản lượng tăng 21,69% lương của công nhân tăng 8%
so với kế hoạch. Hàng nghìn mét vuông nhà ở (tranh nứa, lá)
được xây dựng đủ cho cán bộ, công nhân sinh hoạt, ăn ở. Mặt
khác, mỏ đã tự đào tạo được 202 cán bộ, công nhân kỹ thuật các
ngành nghề chủ yếu, bình chọn được 28 chiến sĩ thi đua, 127
cá nhân xuất sắc tiêu biểu là các đồng chí: Trương Văn Rừng,
Phạm Gia Kiệm, Vũ Bá Dinh, Phạm Văn Ngà, Nguyễn Văn
Phong, Nguyễn Tất Dần...
Ba năm liền xí nghiệp liên tục hoàn thành kế hoạch trên
giao (123,08%), được nhà nước tặng thưởng ba huân chương
lao động (hạng I, II, III). Bộ công nghiệp nặng tặng 2 cờ và 5
bằng khen.
Đạt được những thành tích đó là do sự lãnh đạo của chi bộ
Đảng, công đoàn, chuyên môn và đoàn thanh niên đã kết hợp
chặt chẽ, cùng phấn đấu cho một mục tiêu, nhưng có ranh giới,
có hướng thi đua cụ thể liên tục. Công đoàn đã đi sâu vào sản
xuất lắng nghe ý kiến của cán bộ, công nhân góp nhiều ý kiến
giải quyết cho chuyên môn, nhất là những lúc khó khăn nhất.
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Mặt khác, mỏ đã biết đặt công tác thi đua làm trọng tâm,
thúc đẩy mọi mặt, cán bộ trên dưới, giữa chuyên môn và công
đoàn, đoàn thanh niên đều thấy trách nhiệm của mình xây dựng
phong trào.
Đó là những bài học quý rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ
huy điều hành sản xuất. Nó mang ý nghĩa sâu sắc, tạo những
bước dài của những năm sau. Để chuẩn bị bước vào thời kỳ khôi
phục kinh tế phát triển văn hoá ngày 19-12-1957 Bộ công nghiệp
ra Quyết định số 3378/BCN tổ chức lại các đơn vị sản xuất than ở
Khu mỏ thành các đơn vị hạch toán riêng biệt. Mỏ Mạo Khê vẫn
trực thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Cục khai khoáng.
Từ năm 1958 đến năm 1960, mỏ Mạo Khê bắt đầu xây dựng
cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa.
Dưới ánh sáng Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung
ương Đảng lần thứ 14 (tháng 11 năm 1958), Hội nghị toàn Đảng
bộ khu Hồng Quảng lần thứ nhất (từ 30-1 đến 4-2 năm 1959)
xác định: Khu Hồng Quảng lấy việc phát triển công nghiệp và
công tác cải tiến chế độ quản lý xí nghiệp làm trọng tâm phát
triển kinh tế.
Đầu năm 1958, mỏ được nhà nước cho lắp đặt cột máy phát
điện CT100, đến tháng 9 năm 1959 thêm một máy phát điện
CK250 và đầu năm 1960 được lắp thêm một máy mới CT 125.
Từ năm 1958 đến 1960, nhà nước đã tập trung nguồn vốn
lớn cho Mạo Khê làm nhiệm vụ kiến thiết cơ bản; năm 1959 là
718.257 đồng, gấp đôi số vốn đầu tư năm 1958 và gần 100 công
trình lớn nhỏ. Năm 1960 đã tăng lên 2.145.990 đồng, trong đó
các công trình phục vụ sản xuất là 1.840.171 đồng. Số còn lại
được đầu tư xây dựng cho các công trình phục vụ đời sống cán
bộ, công nhân viên.
Cùng với đầu tư vốn, tháng 4 năm 1959, trên đã điều hơn
500 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 320 chuyển ngành về công
tác tại mỏ. Đại đa số là những thanh niên trẻ khoẻ, được rèn
luyện và giáo dục, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị
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Đồng chí Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh Nguyễn Danh Ký
(thứ hai từ phải sang) và đồng chí Giám đốc Công ty Vũ Văn Quyết
(thứ 4 từ phải sang) gắn biển Lò chợ Thanh niên quản lý 12 vạn tấn năm
tại phân xưởng KT9 năm 2002.
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vững vàng, ham học hỏi, cầu tiến bộ, nên mặc dù trình độ văn
hoá còn rất thấp (lớp 2, 3), trình độ khoa học kỹ thuật chưa có
hoặc non kém, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã nhanh
chóng trở thành lực lượng nòng cốt của mỏ.
Năm 1958, tổng số cán bộ, công nhân mỏ là 1.000 người,
tháng 4 năm 1959, lên 2.326 (kể cả hợp đồng); đến năm 1960
lên 3.568 người trong đó có 2.586 công nhân trực tiếp làm lò,
1.000 công nhân kiến thiết cơ bản.
Số lượng công nhân ngày càng đông, đảng viên ngày một
nhiều, tháng 8 năm 1959, cấp trên quyết định thành lập Đảng
bộ mỏ Mạo Khê (Ban chấp hành gồm 9 đồng chí, do Khu uỷ chỉ
định) với 10 chi bộ và 220 đảng viên.
Cùng với tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng được tăng về
số lượng và chất lượng; năm 1958, cả mỏ mới có một chi đoàn
gồm 85 đoàn viên, tháng 12 năm 1959 đã thành lập được đoàn
mỏ với 272 đoàn viên, sinh hoạt trong 16 chi đoàn. Năm 1960
số đoàn viên lên tới 495 đồng chí.
Cũng đầu năm 1959, tổng số đoàn viên công đoàn là 526
người, sinh hoạt trong 7 tổ, có một cán bộ chuyên trách và 8
cán bộ kiêm nhiệm. Cuối năm 1959 số đoàn viên công đoàn đã
lên tới 1.110 đoàn viên với 3 cán bộ chuyên trách (trong đó có
3 đảng viên).
Mỏ đã thành lập một số phòng ban mới như vận tải, kiến
thiết cơ bản bảo hộ lao động (tháng 3-1959), ban quản đốc ở các
công trường Non Đông I, II Tràng Bạch, lò, phân xưởng sàng
cơ khí, phòng y tế, phòng bảo vệ, từ tổ sản xuất được củng cố
và bố trí lại cho hợp lý hơn.
Tháng 1 năm 1959, mỏ triển khai cuộc vận động cải tiến
quản lý xí nghiệp của Trung ương Đảng đề ra nhằm cụ thể hoá
cơ chế “Đảng lãnh đạo, giám đốc phụ trách, công nhân tham gia
quản lý xí nghiệp”.
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Sau học tập đã có nhiều chuyển biến, phân định giải quyết
một bước cơ bản về mối quan hệ giữa đảng uỷ, giám đốc và các
đoàn thể, mối quan hệ giữa các phòng ban với cơ sở sản xuất,
giữa cán bộ quản lý ở công trường với anh chị em công nhân.
Việc lập kế hoạch và lãnh đạo thực hiện xây dựng từ trên
xuống dưới cơ sở, bảo đảm dân chủ hoá. Khi xây dựng và thực
hiện kế hoạch, giảm bớt được thủ tục mang tính hành chính
giấy tờ không cần thiết. Cán bộ lãnh đạo tăng cường xuống chỉ
đạo cơ sở cấp phát vật tư và xử lý kịp thời những tình huống
phức tạp nảy sinh trong các khâu sản xuất.
Cùng với việc triển khai cuộc vận động cải tiến quản lý xí
nghiệp, một số chính sách, chế độ mới của Đảng và Chính phủ
được thực hiện như: Chính sách lương mới (1958), chế độ bảo
hộ lao động cho công nhân, luật công đoàn...
Bước vào thực hiện kế hoạch 3 năm 1958-1960, mỏ phát
động phong trào thi đua: “Vì miền Nam ruột thịt”, “phá kỷ lục
vượt năng suất” (1959), “học tập đoàn 8”(1), “phất cao cờ hồng
lập công dâng Tổ quốc và Đảng quang vinh” (1960). Trong
đoàn thanh niên phát động phong trào “đâu cần thanh niên có,
việc gì khó có thanh niên”.
Cũng những đợt thi đua hướng theo chuyên đề, vấn đề cụ
thể: Vận động chống lãng phí vật liệu, chống đi muộn về sớm,
đề phòng tai nạn lao động, chống thói hư tật xấu, không để than
trong lò, “chống bị”(2); “xúc đầy vét sạch” hay không để than
có dăm (của tổ goòng).
Trong phong trào thi đua đã chú ý bồi dưỡng điển hình, nhân
điển hình tiên tiến, lôi kéo động viên kích lệ mọi người tham gia.
Bởi vậy, qua các đợt thi đua đều mang lại kết quả tốt. Tại công
(1) Đoàn 8 thuộc đoàn địa chất 2A có phong trào thi đua của đoàn thanh niên
tiêu biểu.
(2) Chống mang bị vào lò lấy đầu gỗ.
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trường Non Đông 2, mức kế hoạch một minơ lò chợ năm 1959 là
5,720 tấn công, toàn năm đã đạt bình quân 5,860 tấn, năm 1960
nâng lên 6,5 tấn... có tháng như tháng 5 đạt 8,9 tấn.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ 14 (11-1958): “Ra sức cải tiến kỹ thuật, nâng
cao năng lực sản xuất, nâng cao trình độ kinh tế”. Công nhân
cán bộ mỏ than Mạo Khê đã có nhiều sáng kiến chế tạo và cải
tiến công nghệ trong quá trình sản xuất. Sau khi được trang bị
máy phát điện cục bộ, một số cán bộ lãnh đạo của mỏ đã cùng
với công nhân phân xưởng cơ khí sưu tầm trong các đống sắt
thép cũ của Pháp để lại, lắp ghép phục hồi được máy điện, máy
bào, máy khoan... chạy giàn láp (nhiều máy chạy một động cơ
điện), làm cho xưởng cơ khí từ chỗ chỉ có lò bễ quay tay ngày
đầu khôi phục mỏ đã có thêm máy công cụ chạy điện. Trên cơ
sở đó có điều kiện cải tiến kỹ thuật, đưa khoa học kỹ thuật vào
sản xuất.
Cuối những năm 60, trên cho mỏ một quạt BOOK của Liên
Xô. Mỏ Mạo Khê đã tự lắp đặt lấy, không theo thiết kế của Liên
Xô là đặt vào thổi ở lò chân mà đặt ở lò đầu khu 56-2. Sau hai
tháng lắp đặt xong, quạt chạy tốt. Sau đó mỏ nghiên cứu chế tạo
một số quạt cục bộ và ống dẫn gió bằng tôn cấp cho các lò cái.
Sau khi giải quyết vấn đề về thông gió cho các lò, mỏ giải
quyết cơ giới hoá từng phần các khâu nặng nhọc, đầu tiên là giải
quyết khâu vận tải than thủ công ra Bến Cân.
Sản lượng than ngày một tăng, không thể tăng mãi xe goòng
đẩy tay ra bến. Mỏ đề nghị Xí nghiệp quốc doanh than Hồng
Gai cho Nhà máy cơ khí Hòn Gai phục hồi giúp mỏ một đầu
tàu khổ 0,60m, nhưng không được chấp nhận. Mỏ đề nghị xí
nghiệp(1) cho vốn mỏ làm lấy, nhưng không được vì chưa tin
vào khả năng của mỏ.
(1) Từ tháng 8-1960 đến tháng 8-1965, mỏ than Mạo Khê trực thuộc Công ty Than
Hòn Gai.
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Không chùn bước trước khó khăn, mỏ lấy vốn đại tu phục
hồi được đầu tàu 4 bánh, khi chạy thử mời Xí nghiệp than Hồng
Gai và chuyên gia Liên Xô chứng kiến.
Quá trình phục hồi các đầu tàu, mặc dù không có bản vẽ,
các biên và bộ chia hơi mất hết. Đồng chí Đinh Bá Kế có sáng
kiến làm biên và gối đỡ đầu và chia bộ hơi.
Mặc dù không có máy chuyên dùng, nhưng từ những biên
cũ của tàu thuỷ mua về anh em rèn thành biên, sản xuất được lò
xo, bu đanh tàu hoả.
Trong khi phục hồi đầu tầu, khó nhất là chế tạo nồi hơi tất
cả các nồi hơi phục hồi và chế tạo mới, được thanh tra Bộ về
kiểm nghiệm, đạt chất lượng quy định.
Sau khi phục hồi thành công đầu tàu 4 bánh, mỏ thu hồi đầu
tàu hỏng ở Hồng Gai, Bản Ty, Cái Đá (Hà Lầm) được 4 đầu tầu
sửa chữa lại và làm mới 50 toa xe các loại 150 xe goòng đủ chở
than. Tổng số đầu tàu khôi phục và chế tạo là 13 chiếc, số toa
xe 5 tấn phục hồi và chế tạo mới là 60 toa.
Cùng với việc cơ giới hoá khâu vận tải, mỏ tiến hành cơ giới
hoá khâu phân loại than. Trước năm 1958 mỗi cửa lò ra than
đều đặt một máng bằng tôn có lỗ khác nhau. Than được đẩy qua
các mặt sàng phân làm 4 loại: 0-15, 15-30, 30-50 và 50 trở lên.
Than chủ và than don nhặt bằng tay rồi xúc đổ xít đi.
Năm 1958, mỏ đã làm lấy 2 sàng quay tròn như sàng đá để
sàng than.
Cùng với đẩy mạnh sản xuất, mỏ tích cực chăm lo đời sống
vật chất tinh thần cho công nhân. Đến tháng 6-1960, mỏ đã bỏ
ra 400,663 đồng để cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho
cán bộ, công nhân viên như: Xây nhà ăn, ở, tắm, nhà hạnh phúc,
văn hoá văn nghệ, bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên.
Hầu hết vợ con cán bộ, công nhân được xếp công ăn việc
làm, ổn định đời sống. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên được
nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ.
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Đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh đến thăm và tham gia cuốc lò tại phân xưởng KT9
Công ty Than Mạo Khê năm 2002.
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Từ năm 1958-1960 mỏ đã thanh toán nạn mù chữ cho 79
người(1), đào tạo 647 thợ mỏ và cơ khí, 458 người được bồi
dưỡng qua các lớp nghiệp vụ.
Các mặt văn hoá, thể thao, thể dục, y tế ngày càng phát
triển. Mỏ đã xây dựng được một câu lạc bộ (năm 1956) một
phòng đọc sách với 865 quyển, 5 đội văn nghệ, 9 đội bóng đá, 5
đội bóng chuyền, 1 đội bóng rổ, một bệnh xá 40 giường, 1 nhà
hộ sinh, 2 nhà trẻ, 1 trường học...
Những thành tựu bước đầu giành được trong lao động sản
xuất, chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên, đã làm
đổi thay sâu sắc bộ mặt của mỏ Mạo Khê so với ngày đầu giải
phóng. Đội ngũ công nhân mỏ Mạo Khê ngày càng trưởng thành
và lớn mạnh, khẳng định vị trí vai trò tiên phong của mình trong
sự nghiệp xây dựng Tổ quốc 1958-1960 thực hiện khôi phục cải
tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cùng cả
nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đến đúng ngày 18 tháng 6 năm
1960, mỏ đã hoàn thành 100% kế hoạch 3 năm, vượt trước thời
gian 6 tháng 12 ngày.
Sản lượng: Năm 1958 tăng 20,72%, năm 1959 tăng 21,42%,
năm 1960 tăng 15%. Giá trị tổng sản lượng 3 năm tăng 15,21%
so với chỉ tiêu nhà nước giao, đạt 116,72% kế hoạch.
Với những thành tích đã đạt được, cán bộ, công nhân mỏ
Mạo Khê được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động
hạng III (1958) và Huân chương Lao động hạng II năm 1959.

(1) Số người còn lại đang học chưa được thanh toán nạn mù chữ là 1.162 người.
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chương V

mở rộng quy mô, từng bước cơ giới hóa
đẩy mạnh sản xuất (1961-1965)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã họp tại
Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 năm 1960, Đại hội xây
dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.
Vinh dự cho Đảng bộ và công nhân mỏ Mạo Khê, đồng chí
Đỗ Văn Kham được Đại hội đại biểu khu Hồng Quảng cử làm
đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.
Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ngày 25
tháng 7 năm 1960 Bộ Công nghiệp nặng ra Quyết định 707/
BCNNG quyết định thành lập Công ty than Hòn Gai (bao gồm
các đơn vị sản xuất than từ Hòn Gai đến Cẩm Phả) là một đơn
vị kinh tế hạch toán tổng hợp trực thuộc Bộ.
Tháng 4 năm 1962, Bộ Công nghiệp nặng giao cho Công ty
than Hòn Gai trực tiếp quản lý Mỏ than Mạo Khê.
Căn cứ vào phương hướng mục tiêu Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ III, Đại hội đại biểu Đảng bộ khu Hồng Quảng lần
thứ nhất kỳ II (từ 31 tháng 1 đến 9 tháng 2 năm 1961) xác định:
Phải coi trọng phát triển công nghiệp mỏ. Tiếp đó, Đại hội đại
biểu Đảng bộ khu Hồng Quảng lần thứ I (từ 11 đến 18-9-1963)
chỉ rõ: “Với nhiệm vụ sản xuất đó, cần phải thực hiện tốt cả hai
yêu cầu sản xuất, cải tạo mỏ để đưa sản xuất vào đúng yêu cầu
kỹ thuật, tạo điều kiện không ngừng sản lượng than trong những
năm tới; cần lưu ý thật đầy đủ tới vấn đề phẩm chất sản phẩm
tỷ lệ than cục, tiết kiệm gắt gao về than cục, coi trọng công tác
an toàn lao động”.
Để khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động
viên cán bộ, công nhân hăng say sản xuất, đầu năm 1961, mỏ
đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành
vượt mức kế hoạch năm 1961 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất
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(1961-1965); phong trào thi đua học tập Nhà máy cơ khí Duyên
Hải (Hải Phòng) lá cờ đầu ngành công nghiệp toàn miền Bắc.
Tháng 10 năm 1962, mỏ đã triển khai phong trào thi đua
đăng ký phấn đấu trở thành tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa,
đăng ký với khu Hồng Quảng 8 tổ thì 6 tổ đã được Khu công
nhận(1). Năm 1963 có 14 tổ đăng ký thì năm 1964 có 105 tổ và
đến năm 1965 có 203 tổ đăng ký.
Từ tháng 7 năm 1964, phong trào “Mỗi người làm việc bằng
hai” theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong Hội nghị
chính trị đặc biệt ngày 27-3-1964) phong trào thi đua lao động
sản xuất càng sôi nổi với khí thế hào hùng.
Ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ liều lĩnh huy động
máy bay tàu chiến bắn phá miền Bắc nước ta trong đó có Quảng
Ninh với tinh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,
với khẩu hiệu “Chắc tay búa, vững tay súng”, phong trào thanh
niên “Ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm đang”... làm thêm giờ
chống Mỹ. Sáu tháng đầu năm 1965 đã có 2.658 cán bộ, công
nhân viên viết đơn tình nguyện làm theo lời Bác, 1.717 đoàn
viên thanh niên tình nguyện “ba sẵn sàng”, 1.089 bộ đội chuyển
ngành phục viên, 714 đoàn viên thanh niên đăng ký 4 tốt, 2.068
cán bộ, công nhân viên tình nguyện giảm phép năm, 1.087
người xung phong làm thêm giờ chống Mỹ cứu nước.
Trong các phong trào thi đua, mỏ lấy công tác vận động hợp
lý hoá sản xuất, cải tiến kỹ thuật làm trọng tâm. Mỗi người, mỗi
phân xưởng đều tiến hành thao diễn kỹ thuật nhằm phá kỷ lục,
giành danh hiệu kiện tướng và được gắn hoa hồng.
Qua các đợt thao diễn kỹ thuật đã phát hiện nhiều bất hợp lý
và phát huy 120 sáng kiến, phá vỡ 170 chỉ tiêu, tiết kiệm được
17.766 công, trị giá 324.243 đồng, đưa năng suất lên cao.
(1) Đây là 6 tổ đầu tiên của mỏ được Khu công nhận.
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Tin thi đua phát ra hàng giờ, từng ca, từng ngày để kịp thời
động viên khen thưởng.
Giải thưởng thi đua lấy động viên tinh thần là chính, vật
chất không đáng là bao. Mỗi cá nhân phá kỷ lục được trao một
bông lơ, ba kỷ lục được trao một bông hồng đỏ thắm (bằng vải
mua ở Hải Phòng) và được phong kiện tướng phá kỷ lục lần thứ
nhất. Nhiều công nhân đã phấn đấu giành được kiện tướng phá
kỷ lục từ 5-7 lần.
Cùng với thực hiện các đợt phát động thi đua, mỏ đã triển
khai hai cuộc vận động lớn:
Một là: Cuộc vận động “Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng
cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô
lãng phí, quan liêu” (còn gọi là cuộc vận động 3 xây 3 chống).
Cuộc vận động bắt đầu từ cuối năm 1963 đến hết năm 1965
nhằm làm thay đổi toàn diện các mặt tư tưởng, nâng cao trình
độ quản lý tăng cường hiệu quả kinh tế, cải tiến kỹ thuật, tiết
kiệm nguyên vật liệu, xây dựng mối quan hệ công tác, phong
cách làm việc giữa cán bộ với công nhân.
Hai là: Cuộc vận động “ba cải tiến”, “Ba điểm cao” nhằm
cải tiến phương pháp công tác, giảm bớt những công tác thừa,
hợp lý hoá sản xuất, cải tiến kỹ thuật, giành năng xuất, chất
lượng cao, hạ giá thành sản phẩm, thực hiện lời dạy của Bác Hồ
“nhanh, nhiều, tốt, rẻ”.
Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cũng là
lần đầu tiên được trang cấp thiết bị để từng bước cơ giới hoá
như được cấp 2 động cơ đi-ê-zen 330 đã nâng tổng công suất
máy phát điện của xí nghiệp trên 1000KW, tự cung cấp cho mỏ
trong khi chưa được tiếp nhận nguồn điện của Trung ương. Một
máy sàng và máy khoan mìn lò đá trong điều kiện mỏ phải vừa
sản xuất, vừa mở rộng mỏ để chuẩn bị cho những năm sau.
Nhằm hoàn thành nhiệm vụ trước mắt cũng như mục tiêu
lâu dài, từ năm 1961, mỏ tiếp tục phục hồi và khai thác các lò:
Non Đông 2, 50/3 và 58/3... đào thêm các lò đá mới chủ yếu là
những lò xuyên vỉa, năm 1962 xin cấp vốn kiến thiết cơ bản cho
các khu vực Bình Minh khu 58, các khu vực 65 và Non Đông.
118

Đưa khoa học công nghệ vào khai thác than bằng cột chống thủy lực
đơn tại phân xưởng KT5, Công ty Than Mạo Khê năm 2002.
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Năm 1963, tiến hành thăm dò than tại khu vực Bình Minh,
đào 1.680m lò trong đó có 245m lò đá ở 2 vỉa A và B.
Dựa trên kết quả thăm dò, mỏ đã lập kế hoạch khai thác
trước mắt với việc quy hoạch lâu dài. Từng gương lò đều được
lập lý lịch theo dõi quá trình khai thác. Lò chợ dài 56, Non
Đông và lò chợ dốc Bình Minh đã được lập phương án chu đáo
trước khi bước vào khai thác. Quá trình sản xuất than được đầu
tư trang thiết bị từng bước cơ giới hoá dây chuyền sản xuất.
Nhà sàng tập trung là công trình trọng điểm có ý nghĩa
quyết định góp phần nâng cao sản lượng than. Những phần việc
xây dựng cơ bản đơn vị bạn trực tiếp đảm nhận. Mỏ tự quản
lý việc xây dựng và lắp đặt, trong khi thiếu nhiều nguyên vật
liệu, lao động phương tiện thi công. Trước thực tế đó, mỏ theo
dõi chặt chẽ từng bước tiến độ, chủ động mạnh dạn tự thiết kế,
chỉ đạo, nhanh chóng lắp đặt trang thiết bị để đưa công trình
vào hoạt động, đảm bảo công suất sàng tuyển từ 400.000 đến
500.000 tấn một năm.
Tiêu biểu nhất là việc tự thiết kế, chế tạo thành công sàng
(2-9) theo kiểu sàng BKG của Liên Xô, tiết kiệm cho Nhà nước
hàng nghìn đồng, chất lượng được Tổng công ty than Quảng
Ninh xác nhận là tốt. Thứ trưởng Vũ Anh về khen thưởng.
Từ năm 1963, các lò đá rắn đã được trang bị máy bắn mìn,
máy khoan hơi, máy khí nén ở Bình Minh, mỏ thí điểm đưa cơ
giới hoá vào vận tải và đào lò xây dựng cơ bản, đưa máy xúc đá
và một số xe goòng lật, tàu điện ắc quy vào kéo than lò và mặt
bằng khu 58 Non Đông. Sau khi thử nghiệm có kết quả đã đưa
tàu điện vào kéo từ hộc chứa 58 ra sàng Non Đông. Tiếp đó đưa
vào kéo than ở các lò Non Đông 1 và các lò khác trong toàn mỏ.
Mỗi đầu tàu kéo được từ 10 đến 12 goòng loại 600 lít. Các lò
được lắp thêm quạt cục bộ, đường ống gió.
Nhà máy cơ khí cũng được đầu tư trang thiết bị: Máy công
cụ, phương tiện vận chuyển (ô tô), máy gạt, cần cẩu. Đội ngũ
công nhân trình độ kỹ thuật ngày được nâng lên. Bởi vậy đã tạo
ra hàng loạt công trình sản phẩm, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản
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xuất như: Phục hồi thêm 5 đầu tàu hoả, chế tạo phục hồi hàng
trăm toa xe các loại, 8 trục chuyển tải gỗ, 5 băng chuyền, chế
tạo máy nghiền, máng rửa than thủ công, cải tạo và mở rộng,
lắp đặt thêm các hệ thống đường điện lực, điện truyền thanh,
điện thoại, cải tạo cầu rót than ở bến.
Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất
như: Thí điểm giải quyết “bùng nền” với phương pháp chống vì
hình tròn bằng gỗ tại xuyên vỉa Non Đông III và phương pháp
đóng cọc “an ke” lò xuyên vỉa 56/1 mức +25.
Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cũng là 5 năm mỏ
Mạo Khê mở rộng quy mô sản xuất, từng bước cơ giới hoá, đẩy
mạnh sản xuất. Từ sản xuất thủ công, mỏ tự lực cải tạo xây dựng
cơ sở vật chất đưa lên cơ giới hoá hầu hết những công việc nặng
nhọc, giải phóng sức lao động, đưa năng suất lên cao.
Quá trình cơ giới hoá đã tạo ra một lớp cán bộ kỹ thuật có
trình độ chuyên môn giỏi. Công nhân có tay nghề vững vàng,
có người trở thành thợ lành nghề như: Cao Văn Tùng, Nguyễn
Văn Tâm, Đinh Đức Tịnh, Mai Văn Đường, đồng chí Bèn,
Nguyễn Văn Đen...
Năm năm ấy thì 4 năm (1961-1964) mỏ liên tục hoàn thành
kế hoạch, vượt chỉ tiêu Nhà nước giao từ 4-15%. Năm 1965, do
giặc Mỹ đánh phá ác liệt miền Bắc, người và phương tiện phải
sơ tán, lực lượng lao động phân tán để đảm bảo nhiệm vụ vừa
sản xuất, vừa chiến đấu. Mặt khác, việc cung ứng vật tư của
Nhà nước cho mỏ gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, mỏ không hoàn
thành kế hoạch, chỉ đạt 90,09%.
Tổng kết thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất mỏ đã hoàn
thành 104,8% kế hoạch Nhà nước giao. Được Nhà nước tặng
thưởng: Một Huân chương Lao động hạng Ba, hai bằng khen
của Bộ Công nghiệp. Được tặng danh hiệu Ghéc-man-ti-tốp.
Tổng Công ty than Quảng Ninh, Liên hiệp công đoàn tỉnh,
Trung ương Đoàn thanh niên tặng nhiều bằng khen và được
Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm (ngày 16-4-1964).
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chương VI

duy trì và đẩy mạnh sản xuất
chống chiến tranh phá hoại của
đế quốc mỹ (1965-1975)
Trước những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân
dân ta ở miền Bắc và thắng lợi dồn dập của nhân dân miền
Nam, từ ngày 5-8-1964, đế quốc Mỹ liều lĩnh đưa máy bay, tàu
chiến đánh phá miền Bắc nước ta. Cách mạng nước ta chuyển
sang tình thế mới: Cả nước có chiến tranh cả nước đánh Mỹ.
Trước tình hình đó tháng 8 năm 1965, Hội đồng Chính phủ
quyết định thành lập Tổng công ty than Quảng Ninh Mỏ than
Mạo Khê tách khỏi Công ty than Hòn Gai trở thành đơn vị hạch
toán riêng biệt trực thuộc Tổng công ty Than Quảng Ninh.
Căn cứ vào Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần
thứ 12 (tháng 12-1965) và Nghị quyết của Đảng bộ Tổng công
ty than Quảng Ninh(1), Đảng uỷ mỏ Mạo Khê đề ra nhiệm vụ
của cán bộ, công nhân trong tình hình mới là:
“Dù bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững sản xuất, bảo
đảm chất đốt cho Nhà nước, đồng thời phải cải tạo, mở rộng mỏ
để hòa bình lập lại đưa sản lượng tăng nhanh”(2).
Để giải quyết đúng đắn giữa nhiệm kỳ trước mắt cũng như
lâu dài, từ năm 1965 đến 1968, mỏ tích cực đi vào cải tạo các lò
đá bằng cách đẩy mạnh tốc độ lò đá xuyên vỉa, chuẩn bị cho kế
hoạch lâu dài, cải tạo lò đá dọc vỉa để cắt cúp phục vụ cho khâu
khai thác trong các lò chợ. Vì vậy, bỏ được một loạt hệ thống lò
cái đi trong than, đỡ công chống giữ lò cái và không bị ách tắc
khâu vận tải như trước đây.
(1) Tháng 8-1965 thành lập Tổng công ty Than Quảng Ninh, Mạo Khê thuộc Tổng
công ty.
(2) Báo cáo của Đảng ủy Mỏ Mạo Khê năm 1965-1968
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Mặt khác, mỏ tập trung cơ giới hoá “khâu lò đá, đồng thời
giải quyết vấn đề năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công
nhân ở đây. Đến năm 1968, trong tổng số 12 gương lò đá đã có
5 gương lò được trang bị máy hơi ép, búa khoan; 2 gương được
trang bị máy xúc đá. Từ năm 1971, mỏ Mạo Khê đã mạnh dạn
nghiên cứu, cơ giới hoá toàn bộ khâu khoan bắn, xúc và vận tải
ở 14 gương lò đá”(1).
Quá trình cơ giới hoá lò đá chia làm 2 giai đoạn:
Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong công tác khoan mỏ nổ hầm
bằng xây dựng biểu đồ khoan nổ 2 tầm (tầm nóc, tầm nền) mục
đích tạo thêm mặt tự do, tăng hiệu quả nổ, áp dụng kỹ thuật tôi
ủ choòng đục đá để giảm số lần chạy choòng.
Mặt khác, áp dụng phương pháp bắn mìn tạo âm, mở diện
tự do giữa gương lò thành hom giỏ, sau đó dùng kíp vi sai phá
các lỗ phụ, rồi đến lỗ biên. Nhờ vậy, tốc độ đào lò đá thủ công
từ 3,5-4m gương tháng lên 9-12 gương tháng.
Mặc dù vậy nhưng tiến độ vẫn chậm, lò đá luôn đi sau lò chợ,
việc chuẩn bị tài nguyên sẵn sàng không đáp ứng, gây ảnh hưởng
đến việc nâng cao công suất cũng như sản lượng các lò chợ. Do
đó, giữa năm 1968 lãnh đạo mỏ chủ trương phải cơ giới hoá lò đá.
Mỏ đi mua thiết bị: Máy ép, búa khoan, choòng, ống nước,
ống hơi, múi khoan, máy xúc (chủ yếu ở kho Vĩnh Yên, làng
Cẩm Thanh Hoá) về trang bị cho lò đá.
Cơ giới hoá lò đá được gắn chặt với áp dụng kíp vi sai và
bắn mìn tạo biên là bước ngoặt quan trọng giải quyết tiến độ
lò đá vượt lò chợ, mở ra phong trào nâng cao năng suất và sản
lượng lò chợ góp phần hoàn thành suất sắc kế hoạch sản xuất
than Nhà nước giao cho. Tốc độ đào lò và tiến độ các lò đã nâng
từ 80-90m lên 150-160 gương tháng.
Đồng thời với việc cơ giới hoá là cải cách tổ chức:
Hình thành 3 phân xưởng lò đá 56, 58 và Bình Minh, lấy lò đá
(1) Báo cáo của Đảng ủy Mỏ Mạo Khê năm 1965-1968.
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Đồng chí Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty
Than Việt Nam và các thế hệ lãnh đạo cùng công nhân Công ty
trong buổi lễ chào mừng tấn than thứ 20 triệu (ngày 17-5-2002).
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Bình Minh làm thí điểm tại lò BM3. Đào tạo đội ngũ thợ đào
lò đá toàn năng, thành lập các tổ đi lò đánh nhanh, tổ chức Hội
nghị chuyên đề đào lò đá.
Phong trào đào lò đá nhanh của mỏ Mạo Khê khi đã hình
thành các tổ đào lò nổi tiếng như: Nguyễn Tả Ngạn (lò đá Bình
Minh), Phạm Văn Hào (lò đá 56), Hà Huy Châu (lò đá 58),
Trịnh Đình Ninh,... đây cũng là những con chim đầu đàn đào lò
đá của ngành than.
Từ năm 1966 đến năm 1975, cán bộ, công nhân mỏ Mạo
Khê đã đào 23.000m lò đá mới. Nhiều năm đạt kỷ lục trên dưới
3.000m (1970=2.983m, 1971=3.962m).
Cùng với việc cải tạo, cơ giới hoá lò đá, những tiến bộ kỹ
thuật được áp dụng trong khai thác và vận chuyển than với mục
đích tận dụng tài nguyên, giảm cường độ và tăng năng suất lao
động, tiết kiệm vật tư (chủ yếu là gỗ) nguyên liệu.
Từ năm 1966 đến năm 1967, mỏ đã hoàn chỉnh công nghệ
khai thác lò chợ dài ở các vỉa: X.56/1; X.56/3, vỉa B.56/3, 56/5
và Non Đông. Đồng thời thí điểm thành công phương pháp khai
thác “cột lưu than” ở lò có vỉa dốc và đưa vào sử dụng ở 2 lò
chợ vỉa 3. Nghiên cứu và thí điểm phương pháp khai thác “dàn
chống” ở Bình Minh. Năm 1967, nghiên cứu chế tạo đưa vì sắt
vào chống ở lò cái và một số lò chợ. Năm 1969, tiếp tục đưa cột
sắt Ba Lan vào chống thí điểm trong lò 58 và mở rộng ra các lò
chợ khu 56, từ tháng 2 năm 1971, mỏ đưa cột sắt vào chống thí
điểm trong lò chợ 58. Sau khi thành công rút kinh nghiệm đã
đưa vào lò chợ 56/1 từ tháng 9-1971.
Việc đưa vì sắt vào chống đã giải quyết được khâu thiếu gỗ
chống lò trầm trọng, duy trì được sản xuất liên tục.
Một số biện pháp khai thác cũng được đồng thời áp dụng
như: Áp dụng chống các loại vì sắt “lòng mo”, “càng cua”...
dùng tời điện có công suất 15KW để giật cột thu hồi gỗ trong
lò, “chồng pin phá hoả” ở những lò chợ dốc từ 45-50 độ thay
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cho việc điều khiển đá vách xếp cũi lợn... trong quản lý lao
động đã áp dụng việc tổ chức sản xuất “4 ca gối đầu” ở phân
xưởng 58...
Các tuyến đường sắt trong và ngoài lò được tiếp tục cải tạo,
nâng cấp và bắc mới. Cải tạo các hộc chứa than (tê my), các
đường trục tải gỗ. Hoàn chỉnh phục hồi đầu tàu 11 và 12 (19661967) và một số công trình phụ của nhà sàng như: Hai băng than
don, một băng kèm đưa vào sử dụng bảo đảm công suất thiết kế.
Nhiều đường lò vận chuyển được mở rộng, xây các máng
trượt lắp đặt máy cào và các tuyến băng “chuyển tải” ở các phân
tầng 56, 58 và Bình Minh. Sửa chữa cải tạo xe 600 lít thành xe
1.000 lít. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống tiêu thụ than tại bến để
có thể rót được 2.000 tấn than một ngày.
Việc đưa tàu điện vào lò kéo than thay cho cảnh “đun xe”
và công trình mỏ tự thiết kế thi công tuyến băng tải từ 58 ra Non
Đông về nhà sàng đã giải quyết được than không ứ đọng ở các
cửa lò, đồng thời rút một tàu phục vụ cho công việc thải đá, vận
chuyển gỗ đã đánh dấu một mốc lịch sử, bước phát triển nhảy
vọt quá trình công nghiệp hoá theo đường lối công nghiệp hoá
xã hội chủ nghĩa của Đảng ở mỏ Mạo Khê.
Từ tháng 2 năm 1967, mỏ đã đưa tàu AK2Y vào lò Non
Đông thay cho sức người. Năm 1968 tiếp tục đưa tàu điện vào
lò 58/3, 56/3 Non Đông 3 và công trường vỉa 10. Năm 1969 đưa
tàu điện vào kéo than ở các lò 56/5, 56/3, Non Đông, 58 vỉa 7,
làm giảm mỗi ngày 11 người.
Qua cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, các thiết
bị trong dây chuyền sản xuất như hệ thống băng tải từ Bình
Minh ra 58 và 58 ra Non Đông đã được phục hồi. Tháng 1 năm
1973 các thiết bị dây chuyền sản xuất từ Bình Minh ra 58, từ
58 ra sàng đã được phục hồi và cải tiến, bố trí băng rót trực tiếp
xuống hộc chứa, đồng thời thay băng 800 ly bằng băng 1000 ly
cho đồng bộ.
128

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, mỏ triển khai kịp thời
công tác phòng không sơ tán, phòng tránh địch đánh phá, tổ
chức lực lượng tự vệ sẵn sàng chiến đấu.
Tháng 8 năm 1966, máy bay giặc Mỹ đánh trực tiếp vào
mỏ Mạo Khê và các vùng phụ cận. Thực hiện Chỉ thị của Bộ
công nghiệp nặng, Tỉnh uỷ Quảng Ninh về phòng không sơ
tán, Đảng uỷ, Ban Giám đốc mỏ đã triển khai kế hoạch sơ tán
người, thiết bị, máy móc, kho tàng ra xa nơi trọng điểm bắn
phá của giặc Mỹ.
Khu sơ tán 1 là nơi làm việc của mỏ, công nhân được sơ
tán về các địa điểm: Lò 58 ở Yên Thọ, lò 56 ở Đồng Lộc, Bình
Minh ở khe núi Bình Minh, bệnh xá sơ tán về Sở Tuynh, nhà trẻ
được phân đôi ở 2 địa điểm Văn Lôi và Vườn ươm.
Trong một thời gian ngắn, mỏ đã tổ chức cho 2.900 công
nhân viên ở tập thể và gia đình dàn mỏng, các khu trọng điểm từ
2-5km. Bệnh xá, nhà trẻ, các bếp ăn tập thể và những kho lương
thực của mỏ cũng được sơ tán chia nhỏ theo địa bàn của cán bộ,
công nhân viên nơi sơ tán hoặc sản xuất.
Cùng với việc sơ tán nơi ăn ở cho công nhân, mỏ đã huy
động lực lượng sơ tán 1.500 tấn thiết bị vật tư, chuyển nhà máy
cơ khí phân xưởng ô tô và hầu hết thiết bị, máy móc ở trong
kho ra xa khu vực trọng điểm; những mặt hàng hoá chất (chủ
yếu là thuốc mìn), xăng dầu và những máy móc trang thiết bị
quý hiếm như động cơ đi-ê-zen, máy tăng âm,... được sơ tán, cất
giấu vào khe núi, hoặc các đường lò cũ.
Các tổ máy phát điện, trạm biến thế đều được xây dựng các
ụ che chắn bom đạn địch.
Tất cả những nơi làm việc, ăn ở, sinh hoạt trên đường giao
thông từ nơi ở đến chỗ làm việc đều có hầm trú ẩn. Từ năm
1965 đến đầu năm 1966, mỏ đã đào được 3.328 hầm hố các
nhân, 7.770m giao thông hào, 215 hầm cồn cỏ (hầm kèo), 5
hầm xây, 6 cửa lò làm hầm trú ẩn.
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Để đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới theo tinh thần
Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 và 12
công tác tổ chức cũng được chuyển hướng.
Các cấp lãnh đạo từ xí nghiệp đến phân xưởng, từ phòng
ban chuyên môn nghiệp vụ đến các cơ sở sản xuất đều phải đảm
nhiệm thêm nhiệm vụ lãnh đạo công tác quân sự. Thủ trưởng,
chuyên môn, nghiệp vụ chịu trách nhiệm trực tiếp làm cán bộ
tiểu đoàn, đại đội, và tiểu đội tự vệ. Bí thư Đảng uỷ, Bí thư chi
bộ đảm nhận trách nhiệm làm chính trị viên tiểu đoàn, đại đội.
Bên cạnh phương án sản xuất chính, mỗi đơn vị trong xí
nghiệp (nhất là các đơn vị khối ngoài trời như: Sàng, vận chuyển,
bến, cơ khí), đều xây dựng phương án sản xuất dự phòng khi
mất điện lưới, hoặc bị giặc Mỹ ném bom bắn phá vào địa bàn.
Toàn bộ xí nghiệp trong bất kỳ tình huống nào cũng phải bảo
đảm sản xuất liên tục.
Cùng với sản xuất, luyện tập quân sự đã trở thành một nhiệm
vụ cấp bách của cán bộ, công nhân trong xí nghiệp. Chương
trình luyện tập quân sự được xây dựng và triển khai thực hiện
“quân sự hoá” trong tất cả công nhân viên chức.
Lực lượng tự vệ chiến đấu được hình thành và không ngừng
phát triển. Năm 1966 có 13 đơn vị với 1.720 cán bộ, công nhân
viên tham gia. Đến năm 1969 đã phát triển lên 23 đơn vị, với
tổng số 2.278 cán bộ công nhân viên. Năm 1972 đã thành lập
được 15 đại đội và 4 trung đội tự vệ. Chính thức thành lập đại
đội pháo 37mm. Hàng năm, các đơn vị tự vệ đều vượt mức
kế hoạch chỉ tiêu luyện tập. Các đại đội: Cơ khí, 58, kiến trúc
nhiều năm liên tục đạt đơn vị quyết thắng.
Cùng với việc xây dựng lực lượng tự vệ thoát ly và bán thoát
ly. Đoàn thanh niên xí nghiệp thành lập các đội thanh niên “Cờ
đỏ” ở các chi đoàn, đảm nhận các công việc của xí nghiệp cũng
như tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ trị an, phòng gian bảo mật...
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Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Huân chương
Lao động hạng Nhất cho Công ty Than Mạo Khê năm 2003.
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Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc
Mỹ (1964-1968), 4 lần chúng đánh phá trực tiếp vào mỏ, Khu
Ga, Cống Trắng, khu Tự Lực, Bến Cân, với hàng trăm quả bom
các loại và bắn xuống nhiều tên lửa (rốc két), đạn 20 ly. Có nơi
như Bến Cân, 4 lần địch bắn phá với tổng số trên 80 quả bom,
nhưng do có hệ thống hầm hố tốt, chủ động phòng tránh và
đánh địch, nên thiệt hại không đáng kể về người và của.
Với khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” với
quyết tâm “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn
phải chiến đấu quét sạch nó đi”. Bốn năm chống chiến tranh
phá hoại lần thứ nhất của giặc Mỹ, lực lượng tự vệ mỏ đã chiến
đấu 14 trận (kể cả những trận hợp đồng tác chiến với đơn vị
bạn). Đặc biệt trận chiến đấu ngày 16 tháng 11 năm 1967, đơn
vị trực chiến đã mưu trí, gan dạ bắn rơi 1 máy bay của giặc Mỹ.
Sau những đợt ném bom bắn phá của giặc Mỹ, việc giải
quyết hậu quả được tiến hành khẩn trương và nhanh gọn. Cùng
với nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu công nhân mỏ Mạo Khê
còn tham gia vào nhiều công việc khác như: Đào đắp công sự,
sửa chữa xe pháo cho bộ đội, truy lùng biệt kích, rà phá bom
nổ chậm tại Bến Triều... và cử một đại đội cứu người sập hầm
tại xưởng chế biến gỗ phía tây bắc cầu Cầm, do Ủy ban Hành
chính và Huyện đội Đông Triều yêu cầu.
Chiến tranh phá hoại xảy ra làm đảo lộn cuộc sống lao động
sản xuất của cán bộ, công nhân. Việc tổ chức đời sống không
kém phần quan trọng. Đảng bộ và giám đốc mỏ xác định phải
xây dựng lấy đời sống cho mình là chính.
Mặc dù chiến tranh ác liệt, bốn nhà ăn lớn phải tách ra thành
13 bếp ăn nhỏ, nhưng vẫn bảo đảm cơ sở vật chất tối thiểu phục
vụ 2.000 người ăn. Kể cả ăn bồi dưỡng ca 3, ăn điều dưỡng, chế
độ ăn cho anh em các đội đi lò đá nhanh.
Bằng phương thác chỉ đạo mỏ và công nhân cùng lo, mỏ
cung cấp một phần nguyên vật liệu giúp đỡ các gia đình tự tìm
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đất đai làm nhà sơ tán, làm nhà cho các phân xưởng ổn định nơi
ăn chốn ở để sản xuất.
Năm 1968, mỏ thành lập phân xưởng sản xuất vật liệu xây
dựng chủ yếu sản xuất gạch ngói nhằm đáp ứng yêu cầu xây
dựng của mỏ và gia đình cán bộ, công nhân viên.
Sau khi địch ngừng bắn phá, tốc độ xây dựng được tiến
hành rất nhanh. Năm 1969 xây dựng mới 1.300m2 nhà ở thì
năm 1973 đã xây 1.900m2 và năm 1974 mỏ đã khôi phục và
làm mới 10.000m2 nhà ngói cấp 4 cho công nhân ở, bình quân
4m2/người.
Từ chỗ ở nhà tranh vách đất, đến năm 1975, tất cả công
nhân đều được ở nhà ngói. Đây là mốc lịch sử lớn lao trong đời
sống của công nhân mỏ Mạo Khê qua 20 năm sau ngày hoà
bình lập lại.
Qua nhiều năm kiên trì xây dựng, từ một phòng y tế với
vài ba y tá sau ngày hoà bình lập lại, đến năm 1975, mỏ đã xây
dựng thành một bệnh viện 169 giường để phục vụ 1.900 công
nhân mỏ. Số y bác sĩ ở đây chủ yếu là mỏ cử đi học rồi về công
tác. Những năm chiến tranh phá hoại, nhiều nạn nhân đã được
chữa và cứu sống ở đây. Trong sản xuất, bệnh viện đã bố trí trực
ca cấp cứu tại công trường. Mạng lưới y tế từ trên mỏ xuống cơ
sở sản xuất được bố trí đầy đủ. Nhằm duy trì và nâng cao đời
sống của công nhân, cùng với việc bảo đảm đầy đủ chế độ tiền
lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, phòng
khám chữa bệnh thường xuyên và định kỳ, mỏ còn động viên
cán bộ, công nhân viên tích cực tăng gia chăn nuôi cải thiện đời
sống, giảm khó khăn cho Nhà nước. Bình quân mỗi năm mỏ tự
giải quyết 4-5 tấn thịt lợn và hàng chục tấn rau xanh.
Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần
của cán bộ, công nhân cũng được chú ý. Những năm hoà bình
cũng như chiến tranh, mỏ thường xuyên duy trì các lớp bổ túc
văn hoá, kỹ thuật công nghiệp cho 1.000-1.600 người theo học.
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Phong trào văn hoá văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom”, rèn
luyện thân thể, luyện tập thể dục thể thao phát triển mạnh nhất
là với thanh niên. Các đợt đi thi đấu tranh giải khu vực nhiều
lần đạt giải cao.
Mười năm sản xuất trong điều kiện cả nước có chiến tranh,
cả nước đánh Mỹ. Mỏ Mạo Khê đã khai thác được 3.736.871
tấn than cho Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã trưởng
thành về số lượng và chất lượng dày dạn kinh nghiệm, được thử
thách trong chiến đấu, lăn lộn trong sản xuất. Nhiều công nhân
đã trở thành thợ lành nghề, hàng trăm chiến sĩ thi đua, hàng chục
tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Nhiều người được thưởng bằng lao
động sáng tạo tiêu biểu là phân xưởng 58, Bến Cân được bộ tặng
bằng khen (Quý I-1967), anh hùng lao động Nguyễn Văn Vỡi,
tổ trưởng tổ lò chợ A1 phân xưởng 58/3, chiến sĩ thi đua 12 năm
liền Ngô Văn Nhuận tổ trưởng tổ lò chợ 56/3 đã vinh dự thay mặt
công nhân mỏ Mạo Khê trong đoàn đại biểu công nhân ngành
than gặp Bác Hồ ngày 15-1-1968 tại Thủ đô Hà Nội. Đó là tổ đào
lò đá Trịnh Quang Ninh, Hà Huy Châu là những người lập kỷ lục
cao nhất về lò đá của ngành than nước ta.
Từ năm 1966-1975, cán bộ, công nhân mỏ Mạo Khê đã
được tặng thưởng: Cờ thưởng luân lưu thi đua khá nhất của Bác
Hồ tặng ngành than quý IV năm 1966, quý I năm 1967. Từ năm
1969 đến năm 1971, ba năm thực hiện Di chúc thiêng liêng
của Bác Hồ, mỏ đã phấn đấu vượt mức kế hoạch 20-25%. Năm
1970 hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, vượt sản lượng
năm 1965 là năm có sản lượng cao nhất so với các năm trước.
Năm 1971, mỏ Mạo Khê là đơn vị đầu tiên của ngành than
được nhận cờ thưởng luân lưu của Bác cả năm.
Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng
II về thành tích bắn rơi máy bay giặc Mỹ (năm 1967) và được
ghi tên vào lá cờ quyết thắng giặc Mỹ xâm lược của Bác Hồ
tặng quân và dân vùng Đông Bắc.
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chương VII

Từng bước đổi mới quản lý, đẩy mạnh
sản xuất, bảo đảm đời sống, sẵn sàng
chiến đấu bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Tháng 12 năm 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV
của Đảng: “Đại hội thống nhất cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa
xã hội”. Đồng chí Thanh Doanh được Đại hội đại biểu Đảng bộ
Quảng Ninh bầu là đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IV của Đảng.
Đại hội đã vạch rõ phương hướng phát triển của ngành than là:
“Triệt để phát huy các mỏ cũ, xây dựng nhiều mỏ mới, đảm
bảo các khâu vận chuyển, sàng rửa, bến cảng, cân đối với nhịp
độ khai thác”.
Căn cứ vào phương hướng của ngành than, Đại hội Đảng bộ
mỏ Mạo Khê lần thứ XIII tháng 3 năm 1977 đã chỉ đạo rõ: Đẩy
mạnh tốc độ thăm dò, tìm kiếm tài nguyên kiến thiết mỏ mới
Tràng Bạch. Ra sức xây dựng nền nếp quản lý, lấy cải tiến quản
lý kỹ thuật là trung tâm số một, đồng thời cải tiến quản lý lao
động, quản lý vật tư, tài chính, bảo đảm chất lượng sản phẩm,
tiết kiệm và bảo vệ nghiêm ngặt tài sản Nhà nước, hạ giá thành
sản phẩm, giành hiệu quả kinh tế cao nhất. Tích cực bồi dưỡng
đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý, xúc tiến thêm
một bước về yêu cầu đời sống công nhân như ăn, ở điều kiện đi
lại vui chơi giải trí... tiến hành cải tiến tổ chức sửa đổi lề lối làm
việc của bộ máy quản lý.
Thực hiện kế hoạch đã đề ra, mỏ tiếp tục cải tạo mở rộng
khai thác khu cánh đông 58, tận dụng tài nguyên đường lò Non
Đông, đồng thời quyết định đóng cửa Bình Minh 1, Bình Minh
3 và 4. Vì hết tài nguyên từ mức +88 trở lên.
Sáng ngày 3 tháng 6 năm 1978, chuyên gia Trung Quốc sang
giúp ta hướng dẫn khai thác đã tự bỏ về nước. Thực hiện quyết định
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của Bộ (chiều ngày 4-6-1978) cán bộ, công nhân mỏ Mạo Khê
bắt tay vào giải quyết công việc của chuyên gia Trung Quốc để
lại. Với tinh thần độc lập tự chủ, ý trí tự lực tự cường, tinh thần
lao động sáng tạo, ngày 5-6-1978 mỏ đã bắt tay vào kiến thiết
lò mới ngay. Sau hơn hai tháng khẩn trương, hai phân xưởng
mới 2a và 2b ra đời, có sản lượng 1.000 tấn ngày đã làm giảm
bớt được khó khăn cho xí nghiệp; tiếp đó phân xưởng Tự lực 3
(được chuẩn bị từ trước) cũng ra đời, kịp ra than trong quý IV
năm 1978 đóng góp vào sản lượng chung.
Tháng 12 năm 1979, mỏ tiếp nhận bàn giao khu vực lò 56
đã nhanh chóng hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, chủ yếu là
khâu vận tải. Năm 1979, thành lập đội điện nước, sáp nhập bộ
phận thiết kế khai thác về phòng khai thác, tách phân xưởng
vận xuất ra khỏi phân xưởng sàng giải thể phòng công trình và
ban chuẩn bị sản xuất. Năm 1980 tách phân xưởng 56-1 thành
phân xưởng vỉa 9 và 9b thành lập phân xưởng vận tải cơ điện ở
khu vực 56; tách phân xưởng V9 thành phân xưởng V9 đông,
V9 tây, nhập phòng thiết kế vào phòng cơ điện, thành lập phòng
y tế và đội kiến thiết cơ bản cánh Nam.
Ngày 23 tháng 1 năm 1981, Hội đồng Chính phủ ra quyết
định số 169/CP tách Bộ Điện và Than thành hai Bộ, Bộ điện lực
và Bộ mỏ và than; đồng thời thành lập Công ty than Uông Bí
trực thuộc Bộ Mỏ và Than. Mỏ than Mạo Khê trực thuộc Công
ty than Uông Bí.
Từ năm 1981 đến năm 1985, hàng loạt công trình được tiếp
tục xây dựng và cải tạo như: Hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất
tại các phân xưởng Tự lực I, Tràng Khê, tự thiết kế và thi công
trạm quạt Book ở phân xưởng 56, lắp đặt hệ thống băng tải tiêu
thụ than cho tàu quốc gia tại nhà sàng, xây dựng đường tàu điện
“cầu vẹt” khu 56. Tràng Khê, bãi cung cấp gỗ vỉa 3 đi 58, mở
rộng nhà sàng, cải tạo hộc tiêu than đuôi băng một tại bến. Mở
rộng các ga ở vỉa 3 và 7, cải tạo đường sắt ở lò mức +53 Tràng
Khê. Mở thêm các ga tránh xe ở các lò cái dọc các vỉa 9, 9b,
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lô đầu và lô chân ở cả 2 khu vực 56, 58. Nhiều công trình kiến
thiết cơ bản, sản xuất vật liệu xây dựng... phục vụ đời sống
ra đời.
Cùng với việc đẩy mạnh thăm dò khai thác, mở rộng diện
sản xuất, việc đổi mới và tăng cường hiệu lực của bộ máy quản
lý đã trở thành cấp thiết sau những năm sản xuất trong điều kiện
có chiến tranh. Đây là một nhiệm vụ khó khăn phức tạp. Bởi
vậy phải tiến hành từng bước, thận trọng.
Cải tiến việc giao kế hoạch xuống các phân xưởng: Chấm
dứt tình trạng phân bổ theo kiểu phân chia đồng đều hoặc áp
đặt chủ quan. Thực hiện xây dựng kế hoạch từ dưới lên trên vừa
bảo đảm dân chủ, đồng thời phát huy được tính chủ động sáng
tạo của cơ sở. Khi giao kế hoạch dựa trên nguyên tắc. Kết hợp
chặt chẽ giữa nhiệm vụ chung với điều kiện khả năng thực tế
của từng đơn vị cơ sở, trong đó có dự đoán nhiệm vụ trước mắt
và kế hoạch lâu dài.
Cải tiến quản lý tiền lương trên nguyên tắc phân phối theo
lao động. Trước hết chú trọng công tác định mức năm 19841985 đã điều chỉnh 2.715 định mức, nghiệm thu sản phẩm.
Năm 1979 thực hiện giao khoán quỹ lương ở lò đá, sau đó năm
1982 nhân rộng ra khối hầm lò, cùng với việc khoán gọn công
trình ở phân xưởng xây dựng. Thí điểm trả lương sản phẩm luỹ
tiến, trả lương theo sản phẩm tới khâu cuối cùng ở phân xưởng
sản xuất vật liệu xây dựng.
Toàn mỏ thực hiện công tác hạch toán kinh tế đến tận từng
phân xưởng. Quỹ tiền lương của các phân xưởng được giao
đồng thời với việc giao kế hoạch. Đến tháng 3 năm 1985 đã có
21 đơn vị được giao quỹ lương. Biện pháp này đã chống phân
phối bình quân bảo đảm được 3 lợi ích Nhà nước, tập thể và
người lao động.
Từ tháng 4-1980 mỏ thực hiện chế độ trách nhiệm vật chất
cùng với công việc thu hồi lương thực của những người nghỉ
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vô lý do làm tăng thêm ngày công của công nhân thúc đẩy
sản xuất.
Cùng với việc cải tiến quản lý tiền lương, quy chế khen
thưởng cũng được xây dựng mới để phù hợp với tình hình mới
trong từng thời kỳ, trên nguyên tắc “dùng tiền thưởng làm đòn
bẩy kinh tế, thúc đẩy sản xuất”. Thưởng từng khâu hoặc từng
công đoạn trong quá trình thực hiện kế hoạch như: Thưởng luỹ
tiến, năng suất cao, ngày công cao, thưởng hoàn thành kế hoạch,
an toàn lao động, chất lượng sản phẩm tốt...
Việc cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng của mỏ đã trở
thành đòn bẩy kích thích sản xuất được Công ty than Uông Bí,
Bộ Năng lượng và Nhà nước đánh giá cao tại Hội nghị sơ kết đề
tài trả lương trong báo cáo của Viện khoa học lao động.
Quá trình giao quỹ tiền lương, tiền thưởng, mỏ đã chú ý vận
dụng linh hoạt các chính sách mới vào từng khâu, từng công
việc, từng phân xưởng sát đúng, trên quan điểm ưu tiên cho
từng đối tượng sản xuất chính, lao động nặng nhọc, độc hại.
Cùng với cải tiến giao kế hoạch, giao quỹ tiền lương, tiền
thưởng mỏ đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật với phương châm tự lo là
chính nhằm giảm chi phí sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng
cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho công nhân. Mỏ đã tự
chế tạo được nhiều phụ tùng, đại trung tu xe máy, thiết bị của
mỏ như: Lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất ở
Tự lực I, quạt Book trục giếng 1,6m, trạm máy khí ép, băng tải,
quang lật, sàng và hệ thống đường sắt. Toàn bộ hệ thống thiết
bị ở Tự lực 2, 3. Hàng trăm tấn thiết bị ở Bình Minh được tháo
dỡ chuyển sang lắp đặt ở Tự lực 2.
Trong khi sản xuất thiếu nguyên vật liệu, lãnh đạo mỏ phát
động một phong trào “tiết kiệm vật tư”, triển khai rộng khắp
trong tất cả các công trường phân xưởng. Đã thu hồi hàng trăm
mét khối gỗ chống lò, sắt thép, đường ray.
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Đi đôi với tiết kiệm, công tác bảo vệ của mỏ được chú ý
hơn. Trước những khó khăn chung của đất nước ảnh hưởng tới
đời sống của cán bộ, công nhân viên, hiện tượng tiêu cực nảy
sinh. Để ngăn nhặn có hiệu quả, mỏ đã kiện toàn, bổ sung thay
thế cán bộ, công nhân phòng bảo vệ, cùng với thị trấn Mạo Khê
họp bàn về giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và tài sản của
Nhà nước có hiệu quả.
Để đáp ứng được tình hình và nhiệm vụ mới, đủ sức hoàn
thành nhiệm vụ phải có một đội ngũ cán bộ, công nhân giỏi về
chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ. Từ năm 1978 đến 1986 mỏ
đã đề bạt gần 400 cán bộ từ phó quản đốc đến phó giám đốc
mỏ. Công tác cán bộ thực hiện theo phương châm tự đào tạo là
chính, kết hợp chặt chẽ giữa năng lực với phẩm chất đạo đức,
trải qua rèn luyện thực tế ở cơ sở. Từ năm 1981 mỏ đã xây dựng
quy trình đề bạt cán bộ. Bởi vậy số cán bộ được đề bạt hầu hết
có năng lực, đảm nhận tốt công việc được giao, được anh em tín
nhiệm. Đội ngũ cán bộ, công nhân mỏ được thường xuyên bồi
dưỡng. Năm 1978-1979, 200 cán bộ từ đốc công trở lên được
bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật, quản lý
xí nghiệp và an toàn lao động. Từ năm 1979 bắt đầu mở các lớp
lý luận sơ cấp chính trị cho đảng viên trong Đảng bộ. Năm 1979
đào tạo được 435 công nhân, kèm cặp nâng bậc cho 500 công
nhân kỹ thuật. Năm 1989 đào tạo 1.359 thợ (trong đó 1.300 thợ
lò, 19 thợ xây, 40 thợ đường sắt).
Nhằm động viên cán bộ, công nhân viên hăng hái thi đua
lao động sản xuất, mỏ liên tục phát động các phong trào thi đua
sôi nổi: đăng ký phấn đấu trở thành tổ đội lao động xã hội chủ
nghĩa; luyện tay nghề thi thợ giỏi; phát huy sáng kiến cải tiến
kỹ thuật giành cờ thưởng luân lưu của Bác Hồ tặng ngành than
nhân dịp Người về thăm và vui tết với nhân dân Quảng Ninh
(tháng 2-1965); chiến dịch tổng tiến công năm 1968, phong
trào tiết kiệm nguyên vật liệu... Phong trào thi đua hướng vào
việc năng suất, chất lượng và hiệu quả và xây dựng con người
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mới xã hội chủ nghĩa. Phương châm chỉ đạo là: Xây dựng điển
hình, nhân điển hình rộng ra toàn mỏ trên cơ sở đó đẩy mạnh
phong trào đi lên.
Mới chỉ tính năm 1977 và năm 1978 trong đợt vận động
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có 1.670 sáng kiến
trong đó 1/2 là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, còn lại là ý hay việc
tốt. Đặc biệt sáng kiến đi lò giếng nghiêng Tràng Bạch, chế tạo
máy hàn rung tự động có công suất gấp nhiều lần phương pháp
hàn thông thường đã tiết kiệm hàng chục triệu đồng; các đợt
phát động thi đua năm 1979-1980 có 500 sáng kiến thì 200 sáng
kiến được xét thưởng.
Những tập thể tiêu biểu trong các đợt phát động thi đua đó
là: Xưởng Tự lực 2B (KT2), V9B1 (KT5), phân xưởng cơ khí,
tiêu biểu là anh hùng lao động Lều Vũ Điều.
Cùng với việc lãnh đạo và chỉ đạo sản xuất, do yêu cầu của
tình hình và nhiệm vụ mới, trước những hành động xâm lược
nước ta của kẻ thù phía tây Nam và phía Bắc, hoạt động của tự
vệ đã nhanh chóng chuyển hướng.
Từ một tiểu đoàn dân quân tự vệ (trong đó có một đại đội
pháo cao xạ, thời kỳ chống Mỹ cứu nước) đã phát triển thành một
trung đoàn tự vệ với 3.300 cán bộ, chiến sĩ. Ngày 12-11-1978,
nhân ngày truyền thống công nhân mỏ, tiểu đoàn đã xuống
đường biểu dương lực lượng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Các đại đội bộ binh, pháo cao xạ 37mm, cối 82mm thường
xuyên luyện tập triển khai phương án tác chiến đánh địch. Hơn
200 chiến sĩ được huy động ra miền Đông của tỉnh đào trên
2.000m giao thông hào chống kẻ thù. Nhà máy cơ khí sản xuất
16.000 chông gạnh gửi ra rào biên giới. Nhiều đơn vị (đại đội,
trung đội) đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng 10 năm liền.
Năm 1983, đại đội pháo cao xạ 37 ly dự Hội thao bắn đạn
thật loại giỏi của Đặc khu Quảng Ninh, loại khá toàn quân, giải
nhất hội thao quốc phòng toàn huyện Đông Triều.
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Hai năm 1983-1984, đạt danh hiệu trung đoàn Quyết thắng.
Nhiều năm mỏ thực hiện tuyển quân vượt chỉ tiêu trên giao.
Trong điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn việc chăm lo
đời sống cho cán bộ, công nhân viên ngày càng trở nên quan
trọng hơn. Từ năm 1978, tình hình kinh tế - xã hội khó khăn,
việc cung cấp định lượng theo Quyết định 218 của Hội đồng
Bộ trưởng, ăn 33 và các loại bồi dưỡng 02, 05 và 3 có lúc
không đủ. Năm 1983 chỉ được cấp 45% mà nhu cầu ăn lên tới
100.000 đ/ngày.
Trong khi đó vốn là tiền mặt rất khó khăn nhưng mỏ chưa
bao giờ bớt của công nhân để trả bằng tiền. Khẩu phần ăn cơ
bản vẫn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Mỏ vận dụng công
thức VAC để chăn nuôi, thả cá, thực hiện cơ chế khoán chăn
nuôi cho từng hộ gia đình công nhân, mỗi năm bình quân có
3.000kg thịt lợn, trên cơ sở đó cải thiện đời sống. Mỗi năm, mỏ
đầu tư xây dựng hơn 500m2 nhà ở, cải tạo nhiều nhà tập thể,
xây dựng mới nhiều gian nhà hạnh phúc. Từ năm 1987 tăng sản
lượng vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu của xí nghiệp và gia
đình công nhân viên.
Nhiều công trình phúc lợi công cộng được xây dựng mới
hoặc tu sửa lại như cải tạo nâng cấp các trục đường chính, sửa
chữa tại tu nhà ăn, nhà tắm, chiếu sáng sân vận động. Mỏ cải
tạo một nhà ăn tập thể thành rạp chiếu phim (1976), mở rộng
nâng cấp thành nhà văn hoá (1986) là trung tâm sinh hoạt văn
hoá tinh thần của công nhân mỏ và khu vực sau ngày lao động,
xây phòng cưới cho thanh niên (1984).
Các phương tiện như vô tuyến truyền hình, một trạm truyền
thanh tổng công suất 1.200W có trên 10km đường dây với một
hệ thống loa khá dày truyền tin vào tận khu xóm công nhân.
Phong trào văn hoá - văn nghệ phát triển sôi nổi. Mỏ mở các
lớp khiêu vũ quốc tế, nhạc, họa, múa cho thanh thiếu niên. Phong
trào rầm rộ không những chỉ ở mỏ mà lan sang cả các vùng phụ cận.
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Trạm quan trắc khí Mêtan trị giá 2 triệu USD
tại Công ty Than Mạo Khê do Nhật Bản tài trợ.
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Hàng năm lãnh đạo mỏ mời văn công Trung ương về biểu diễn,
chiếu phim phục vụ anh em.
Những cán bộ, công nhân gặp khó khăn được mỏ trợ cấp
giúp đỡ. Những gia đình thương binh, liệt sĩ mỏ thường xuyên
thăm hỏi nhân ngày 27-7. Công nhân hàng năm được khám
bệnh định kỳ và nghề nghiệp, được di tham quan nghỉ mát ở
trong nước do mỏ tổ chức.
Ngoài nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và chăm lo đời sống cán
bộ, công nhân viên, mỏ còn giúp đỡ địa phương xây dựng một
số công trình khác như: Kho gạo, kho thực phẩm, cầu đường...
Trên cơ sở đó tăng cường khối liên minh công nông giữa mỏ với
địa phương gắn bó hơn, bền chặt hơn.
Mười năm sau khi đất nước được thống nhất, (1976-1986)
là mười năm cán bộ, công nhân của mỏ Mạo Khê cùng cả nước
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là mười năm kiên trì phấn
đấu và gặp không ít khó khăn: Thiên tai lũ lụt nhiều, lò bễ phay
phá, tài nguyên cạn kiệt, nguyên vật liệu (nhất là gỗ chống lò),
thiết bị máy móc phụ tùng thiếu thốn, đất nước sau 30 năm
chiến tranh bị tàn phá... Tình hình kinh tế - xã hội khó khăn ảnh
hưởng không ít đến sản xuất và đời sống của mỏ. Trong khi đó,
kế hoạch trên giao quá cao so với thực tế sản xuất của mỏ. Bởi
vậy, một nửa thời gian mỏ không hoàn thành kế hoạch(1).
Tuy vậy, mười năm ấy cán bộ, công nhân mỏ Mạo Khê đã
từng bước cải tiến được công tác quản lý, công tác tổ chức và
cán bộ, khắc phục khó khăn, tìm tòi sáng tạo, thận trọng trong
bước đi, cách làm, duy trì được sản xuất, tổ chức tốt việc chăm
lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, từng bước làm thay đổi
bộ mặt của mỏ.

(1) Những năm không hoàn thành kế hoạch là: 1976, 1977, 1978, 1979, 1985.
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chương VIII

đổi mới cơ chế thực hiện sản xuất
kinh doanh xã hội chủ nghĩa (1986-2000)
Từ năm 1985, tài nguyên khai thác của mỏ từ mức +30 trở
lên lộ vỉa ngày càng cạn kiệt. Những vỉa than tốt, gần dễ khai
thác đã hết, chỉ còn lại vỉa dốc, vỉa than kém phẩm chất... hoặc
các khoảnh than của các vỉa năm trước đây do khó khăn không
khai thác được (9, 9b), phải bỏ lại.
Vì vậy, sản xuất than của mỏ trong tình trạng bòn vét tận
thu tài nguyên. Chất lượng than cám 6 (có độ tro 34-40%) làm
cho việc tiêu thụ than bế tắc. Than tồn kho có lúc lên 30.000
tấn. Một số lò chợ phải ngừng sản xuất, vì chất lượng than kém.
Mặt khác, theo Quyết định số 176 của Hội đồng Bộ trưởng,
từ đầu năm 1989, xoá bỏ chế độ bao cấp trong sản xuất kinh
doanh, xí nghiệp tự chủ về tài chính. Trong khi đó, cơ chế chính
sách còn nhiều kẽ hở, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ chưa
đáp ứng với yêu cầu. Công tác phân cấp quản lý và tổ chức
cán bộ của ngành than vẫn chưa được phân định rõ ràng. Tình
hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, giá cả vật tư hàng hoá
tăng nhanh, giá đầu vào của một số tấn than tăng theo giá cả
thị trường và tỷ giá hối đoái của Nhà nước quy định. Số công
nhân thiếu việc làm tăng lên hàng nghìn người. Tình hình trên
đã gây cho mỏ thiếu hụt ghê gớm về tài chính, thường xuyên
nợ tiền lương của công nhân từ 2-2,5 tháng, không có vốn mua
phụ tùng vật tư thiết bị, nợ thường xuyên trên một tỷ đồng, có
lúc lên tới 1,8 tỷ.
Nhiệm vụ của mỏ đề ra trong Đại hội đại biểu Đảng bộ mỏ
(1989-1990) nhiệm kỳ 19 còn mang tư tưởng bao cấp, không
phù hợp với quyết định 176 của Hội đồng Bộ trưởng và tình
hình thực tế đang diễn ra ở mỏ. Vì vậy, để phù hợp với cơ chế
mới, Ban chấp hành Đảng bộ (nhiệm kỳ 19) đã họp và Nghị
quyết điều chỉnh, thay đổi hướng chỉ đạo sản xuất kinh doanh
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và những biện pháp mục tiêu chủ yếu cho năm 1989-1990. Đây
là Nghị quyết cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa quyết định sự
tồn tại và phát triển trước mắt cũng như lâu dài của mỏ.
Để có thể tồn tại và phát triển được, trước tiên phải tìm ra
bước đi thích hợp với sản xuất hàng hoá của cơ chế thị trường
phù hợp với điều kiện của mỏ sản xuất than hầm lò như Mạo
Khê. Đây cũng là lần đầu tiên tìm tòi, thử nghiệm hướng đi mới,
một mô hình sản xuất kinh doanh mới, mà trước nó không có
một mô hình sẵn có để tham khảo và học tập.
Quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc” mà Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VI đã đề ra, mỏ đã tiến hành thăm dò ý kiến
của cán bộ chủ chốt, mở Đại hội công nhân viên chức bất thường
(ngày 19-4-1989) để bàn bạc dân chủ, thống nhất bước đi, cách
làm, tháo gỡ khó khăn bằng các biện pháp quản lý, giáo dục để
xoá bao cấp. Trước tiên giữ vững sự tồn tại của xí nghiệp trước
thử thách ghê gớm của việc thay đổi cơ chế.
Đại hội công nhân viên chức bất thường ngày 19-4-1989 đã
quyết định những giải pháp cụ thể là:
- Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết
lực lượng lao động dôi thừa một cách hợp lý và có hiệu quả,
giảm chi phí đầu vào (giá thành), tiết kiệm toàn diện góp phần
giảm lỗ.
- Điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản, quyết định tạm ngừng
đầu tư những nơi kém hiệu quả, tập trung cho những công trình
trọng điểm.
- Tăng cường các mặt quản lý, từng bước khắc phục những
yếu kém nhằm đáp ứng sự đòi hỏi của cơ chế quản lý mới.
Quá trình thực hiện những giải pháp đề ra được tiến hành
thận trọng, từng bước để sớm thích nghi với cơ chế thị trường
và điều kiện sản xuất hàng hoá.
Nhằm nâng cao tính chủ động sáng tạo của các phân xưởng
và từng cán bộ, công nhân viên, trong quá trình chuyển đổi cơ
151

chế, mỏ đã tiến hành xây dựng cơ chế mới, áp dụng khoán tổng
hợp ở tất cả các phân xưởng, từ các lò than, lò đá đến vận tải, ô
tô, cơ khí.
Từ quý I năm 1989, mỏ tiến hành thí điểm ở phân xưởng
khai thác 11 sàng. Đầu quý II năm 1989, sơ kết, rút kinh nghiệm
được mở rộng ra tất cả các phân xưởng sản xuất còn lại.
Cùng với áp dụng cơ chế khoán, mỏ đã tiến hành rà soát
và tính toán lại định mức sử dụng nhiên liệu xe máy, định mức
khoán nhận gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí, điều chỉnh các
mức sử dụng nguyên, nhiên vật liệu của các thiết bị máy mỏ và
sử dụng gỗ, vật liệu nổ... xây dựng lại, ban hành hàng trăm định
mức tiêu hao vật tư, lao động, sửa chữa và vận hành ở tất cả các
khâu: Khai thác, cơ khí, ô tô, xây dựng. Mặt khác, chú ý quản lý
kinh tế tài chính, tiến hành kiện toàn ngay từ phân xưởng.
Từ cơ chế tập trung bao cấp, chuyển sang cơ chế hạch toán
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, do phải hợp lý hoá tổ chức và
dây chuyền sản xuất số lượng lao động của mỏ đã dư thừa hàng
nghìn người, biện pháp giải quyết là:
Động viên những người đủ tiêu chuẩn tự giác xin nghỉ hưu.
Ai có nguyện vọng xin thôi việc thực hiện theo tinh thần Nghị
quyết 176 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Toàn
bộ mỏ thực hiện một tuần làm 5 ngày, nghỉ luân phiên. Một số
nghỉ tự túc chăn nuôi, tăng gia được mỏ tạm thời trợ cấp lương
hàng tháng. Bộ máy từ các phân xưởng đến phòng ban của mỏ
được sắp xếp lại gọn nhẹ giảm bộ máy hành chính.
Sau gần 3 năm (1989-1991) kiên trì giải quyết hợp tình hợp
lý theo đúng chính sách, mỏ đã giảm được 2.320 người và 11
đầu mối (trong đó phòng ban giảm 5, phân xưởng giảm 6, tỷ lệ
gián tiếp toàn mỏ đầu năm 1989 là 8% đến 1991 còn 6%.
Nhằm giải quyết việc làm cho công nhân, mỏ mở thêm phân
xưởng sản xuất phụ trợ như: Thành lập đội chế biến, tận thu than
cục xuất khẩu, sản xuất than tổ ong, chế biến sắt thép phế liệu,
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Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Than Mạo Khê
đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen
của Chính phủ trao tặng, (tháng 3 năm 2003).
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khai thác đá, may quần áo bảo hộ lao động, sản xuất vật liệu
xây dựng (vôi, cát, gạch) đồ mộc, sửa chữa cơ khí cho nhân dân,
tổ chức đi thu hồi vật tư thiết bị ở những nơi đã ngừng sản xuất.
Xây dựng công trình hạ tầng như tường rào bảo vệ kho than, hệ
thống mương thoát nước mặt bằng khu 56, nhà sàng, làm đường
ô tô bằng đường bê tông và đường nhựa, tích cực sản xuất vật
tư phụ tùng cơ khí, tự sửa chữa trung đại tu, phục hồi máy móc
thiết bị. Mặt khác, chuẩn bị diện sản xuất, thay thế các diện đã
hết bằng vốn tự có của xí nghiệp tập trung thi công cặp giếng
nghiêng 25 khu 56 (khởi công từ 12-11-1988 và khánh thành
đưa vào sử dụng ngày 1-4-1992) có công suất 200 nghìn tấn/
năm. Ngày 15-12-1994, khôi phục lò giếng -80, mở rộng lò
mức -25; mở thêm diện khai thác than Yên Tử. Các điểm lộ vỉa
khác thuộc vỉa 6, vỉa 8 CN, vỉa 9b, vỉa 1b, vỉa 13 cũng đồng
thời được thi công. Đồng thời, rà soát, thăm dò thiết kế, khai
thác tận thu tất cả các khoảnh than trước đây do khó khai thác
phải bỏ lại ở các khu vực 56, 58, Tràng Khê 1 thuộc khu vực lò
bằng từ +30 trở lên. Vì vậy, các phân xưởng đủ việc làm liên tục
từ năm 1991 đến năm 1994.
Cùng với việc giải quyết việc làm cho công nhân và số lao
động dôi dư, mỏ đề nghị cấp trên cho đình hoãn một số công
trình (do Nhà nước đầu tư, cấp vốn, xét thấy ít hiệu quả hoặc
chưa có điều kiện cụ thể là: Đường nhựa dài 2,7km từ trạm điện
35KW cũ lên mức +300 Tràng Khê 1; ngừng thi công nhà sàng,
lò đúc thép 1,5 tấn/mẻ thuộc phân xưởng cơ khí lò Tràng Khê
2, hệ thống tuyển than máng rửa và tuyển don xô năm 1992 do
mỏ lập kế hoạch cũng phải đình chỉ.
Sau khi đã sắp xếp lại bộ máy chỉ huy điều hành sản xuất
bố trí lại lao động, mỏ đã tìm mọi biện pháp nhằm giảm chi phí
sản xuất hạ giá thành sản phẩm cụ thể là:
Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu xây dựng
cơ chế khoán tổng hợp, khoán xe máy, khoán công trình và
mạnh dạn áp dụng đấu thầu trong xây dựng. Cơ chế khoán được
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tiến hành từng bước, thận trọng, vừa thực hiện vừa đúc rút kinh
nghiệm và bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tế.
Từ tháng 7 năm 1993, mỏ hạn chế bắn mìn ở lò chợ, áp
dụng trở lại cuốc than thủ công nhằm giải quyết việc làm cho
công nhân giảm chi phí vật tư, tăng sản lượng than cục, giảm sự
cố, nhưng vẫn đảm bảo thu nhập, đạt hiệu quả. Cũng từ tháng
7 năm 1993, khâu sản xuất ở các lò, vận tải, sàng tuyển thực
hiện làm 2 ca, bỏ ca 3 trên cơ sở đó dần dần xoá bỏ chế độ nghỉ
luân phiên trước đây đã áp dụng trong thời điểm thừa lao động,
thiếu việc làm.
Nhiều vật tư, thiết bị cũ trước bỏ đi: Vì sắt, lập là, đường
ray, cáp điện, sắt thép, tấm chèn bê tông, vật liệu xây dựng và
máy móc thiết bị chuyên dùng được thu hồi và đưa vào sử dụng.
Mạng lưới quản lý điện, nhất là việc lắp đặt và kiểm tra thiết bị
đo lường, thiết kế, xây lắp nhiều công trình được quản lý chặt
chẽ... Do đó, chỉ tính riêng số vật tư tiết kiệm năm 1992-1993
quy lại với chi phí xây dựng cơ bản đã tiết kiệm được trên 3,5 tỷ
đồng. Điện năng tiêu thụ cho một tấn than giảm 1,95KW tính
thành tiền là 921 đồng.
Để giảm gỗ và sắt thép, mỏ đã mạnh dạn áp dụng các tiến
bộ kỹ thuật và sáng kiến vào sản xuất như: áp dụng thí điểm hai
hệ thống khai thác bắn buồng lưu than (cải tiến 6 buồng), bắn
mìn lưu than lò thượng xía cá tại vỉa 6 Bình Minh năm 1988 và
đầu năm 1989. Cũng tại vỉa 6 Bình Minh, mỏ kết hợp với Viện
nghiên cứu than và chuyên gia Liên Xô, tiếp tục thí điểm hệ
thống khai thác, giàn chống vòm bằng kim loại(1).
Năm 1992-1993, mỏ đã kết hợp cùng Viện thiết kế than
thí điểm chống lò đã dọc vỉa 6 mức -25 vì neo bê tông cốt thép.
Năm 1993, mỏ tự thiết kế và thi công công nghệ hạ trần ở vỉa
5 Yên Tử để tận thu than lớp vách, được 4 cột, giảm chi phí từ
(1) Dàn trượt được 30m đến lò cái phân tầng thì phải dừng lại do lò ngập nước,
than thành bùn, dàn trượt rất khó khăn.
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70m3 xuống 46m3/1.000 tấn than, xây lò đá bằng gạch đất nung,
thay vì sắt, vì neo dẻo, đem lại hiệu quả kinh tế, tỷ lệ than cám
4, than cục đều tăng so với trước.
Mặc dù có nhiều biện pháp, nhưng giá thành than sản xuất
hầm lò quá cao so với giá bán chung, ảnh hưởng đến việc tiêu
thụ sản phẩm. Để bù đắp lại phần nào, mỏ đã mạnh dạn thiết kế
mở vỉa và xây dựng cơ chế làm than lộ vỉa, nhằm tận thu than
ở tất cả các đầu vỉa trước đây đã khai thác hầm lò ở cụm vỉa
cánh Bắc và khai thác đầu vỉa ở một số vỉa cánh Nam, từ tuyến
1 đến 11.
Các vỉa than này mỏng, chủ yếu là cám 6, một phần nhỏ
cám 5 nằm rải rác với chiều dài gần 5km, khó bảo vệ và quản
lý. Mặt khác, mỏ không có đủ xe máy, phải thuê của các đơn
vị ngoài. Vì vậy, nếu mỏ quản lý sẽ kém hiệu quả. Căn cứ vào
thực tế đó, trong năm 1989-1990 mỏ khoán cho các phòng, ban,
phân xưởng khai thác để phát huy tính năng động sáng tạo của
cơ sở, tranh thủ phương tiện, xe máy của các đơn vị bạn, phù
hợp với phương thức khai thác các vỉa nhỏ, trên cơ sở đó mang
lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Toàn bộ sản phẩm làm ra do mỏ
quản lý, định giá bán, đồng thời làm nghĩa vụ với Nhà nước.
Cách khoán này khác hẳn kiểu khoán trắng ở một số đơn vị mà
trong và ngoài ngành than đã làm.
Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng với việc tạm
ngừng các vỉa hầm lò cám 6, mỏ thực hiện cơ chế trả lương
bằng biện pháp kỹ thuật kết hợp với giáo dục, tổ chức lại sản
xuất. Bởi vậy, năm 1989, than các lò sản xuất tới 60% cám 6
và 40% cám 5, đến cuối năm 1994 đã đạt được 30% cám 4, còn
lại là cám 5.
Quá trình làm giảm chi phí sản xuất được tiến hành đồng
thời với việc thực hiện bỏ bao cấp, tiền tệ hoá tiền lương đối
với tất cả cán bộ, công nhân viên. Mỏ ngừng việc đưa đón công
nhân đi làm và cấp than đun cho công nhân không mất tiền. Bỏ
dần và đến đầu năm 1994 chấm dứt hoàn toàn chế độ ăn giữa ca
159

không tính vào thu nhập. Thay thế chế độ khám bệnh cấp thuốc
bằng cách mỏ thanh toán chế độ tiền thuốc hàng tháng cho từng
người. Nếu bị ốm nhẹ không phải vào viện thì phòng y tế (nay
là bệnh viện) khám và kê đơn để người bệnh đến cửa hàng dược
mua và tự trả tiền. Chế độ cấp phát xà phòng, phòng hộ lao
động của từng đối tượng được thanh toán bằng tiền (dựa trên cơ
sở ngày công đi làm). Từ năm 1991, việc phát thưởng bằng hiện
vật thay tiền hàng tháng đã bỏ hẳn. Các đơn vị như: Sản xuất
vật liệu xây dựng, ngành ăn, hợp tác xã tiêu thụ, bệnh viện mỏ,
nhà văn hoá thực hiện tự kinh doanh, hạch toán độc lập.
Từ cơ chế sản xuất bù lỗ thời bao cấp, năm 1989 chuyển
sang cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh xã hội chủ nghĩa.
Với tinh thần tự lực, tự cường, tìm tòi sáng tạo các biện pháp và
hướng đi phù hợp với điều kiện của mình, hết năm 1992 mỏ đã
trả hết số lỗ của những năm bao cấp chuyển sang là 1,6 tỷ đồng.
Từ năm 1993 sản xuất bắt đầu có lãi, lương bình quân toàn mỏ
năm 1993 là 360.000 đ/người/tháng thì sang năm 1994 đã nâng
lên 460.000 đ/người/tháng.
Trước sự thay đổi cơ chế, đời sống của công nhân gặp nhiều
khó khăn: Thiếu việc làm, lao động dôi dư... Mỏ thiếu vật tư,
chủ yếu như gỗ chống lò, thuốc nổ... không đáp ứng, thời tiết
khắc nghiệt, cuối năm 1988, đầu năm 1989, tình hình tài chính
khó khăn khi chuyển sang cơ chế mới. Bởi vậy, lương của công
nhân thường phải nợ trung bình hơn một tháng.
Để đảm bảo sự tồn tại của mỏ trước nguy cơ đứng bên bờ
vực của sự phá sản, đồng thời ổn định từng bước đời sống,
những cán bộ, công nhân viên có khó khăn được công đoàn trợ
cấp kịp thời. Mỏ xây dựng quỹ tương trợ theo chế độ đóng góp
bình quân, trước hết hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên về nghỉ
chế độ hàng năm hoặc xin thôi việc.
Nhằm giải quyết kịp thời tiền lương cho công nhân, cuối
năm 1988 đầu năm 1989 do tiền mặt khan hiếm, mỏ phải buộc
trích trả cho cơ quan đơn vị dịch vụ lấy tiền mặt từ 5-10%,
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có đợt tới 15% tổng số tiền đem đổi. Bởi vậy, từ cuối năm 1989
lại đây, thanh toán lương cho cán bộ, công nhân đảm bảo kịp
thời, sòng phẳng với khách hàng.
Mặc dù có nhiều khó khăn chồng chất, nhưng lãnh đạo mỏ
vẫn quyết tâm từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần
cho công nhân trên cơ sở thực lực của mình.
Từ năm 1989, nhà tập thể cấp 4 của công nhân đã từng bước
được thay thế bằng nhà 3 tầng. Cuối năm 1994 đã xây dựng 3
nhà cao tầng cho 120 công nhân điều kiện sinh hoạt khép kín.
Các nhà: Nội nhi, mổ, được nâng cấp mái bằng thay thế nhà cấp
4. Khu văn phòng mỏ được đầu tư trên 2 tỷ đồng xây dựng xong
đưa vào sử dụng.
Nhiều công trình phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng
như: Đại tu đường nhựa lên công trường, làm mới 3km đường
bê tông, có điện cao áp chiếu sáng ban đêm. Năm 1991 đã thi
công hệ thống giếng khoan nước ngầm và bể chứa, tháp nước và
10km đường ống nước phục vụ sản xuất đời sống công nhân mỏ
với tổng chi phí gần 300 triệu đồng. Nhằm cải thiện đời sống
cho cán bộ, công nhân, trước hết là thợ lò, năm 1993, hệ thống
nhà tắm, nhà để xe đạp, nhà hong phơi quần áo được xây dựng
tại mặt bằng 56. Đặc biệt khu vui chơi giải trí của thanh niên
được xây dựng với tổng chi phí gần 1,6 tỷ đồng.
Cùng với xây dựng công trình của mình, mỏ đã xây dựng
ngôi nhà tình nghĩa bằng vốn của tập thể, cán bộ công nhân
viên đóng góp là 7,9 triệu đồng.
Năm 1988-1990 đã bỏ vốn tự có xây dựng công trình học
tập và đóng góp vào hoạt động xã hội ở huyện Đông Triều
và thị trấn Mạo Khê gần 100 triệu đồng. Năm 1993 đóng góp
quỹ xây dựng trường cấp II Mạo Khê, giúp các trường, các cơ
quan, đoàn thể xung quanh, quỹ nhân đạo, quỹ từ thiện trên
300 triệu đồng.
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Đời sống vật chất được cải thiện và từng bước nâng cao,
cuộc sống tinh thần cũng có bước tiến bộ. Phong trào văn hóa
văn nghệ, thể dục thể thao phát triển khá sôi nổi, hội diễn, hội
thao hàng năm được đông đảo anh em phân xưởng, phòng ban
tham gia.
Tám năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi
xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng
(1986). Thực hiện đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế,
đổi mới nếp nghĩ cách làm. Từ cơ chế tập trung quan liêu bao
cấp chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa với cơ
chế thị trường, trước những khó khăn chung của tình hình kinh
tế-xã hội và những khó khăn của mình, mỏ than Mạo Khê có
lúc đứng trên bờ vực của sự phá sản.
Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập
tự chủ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mặt khác,
Đảng bộ mỏ Mạo Khê đã nắm vững đường lối chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai kịp thời, có hiệu
quả. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên có phẩm chất cách mạng,
luôn luôn phấn đấu vì lợi ích chung, phát huy quyền làm chủ
của mình trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, đã đưa mỏ vượt qua thử
thách, chẳng những trụ vững mà ngày càng phát triển.
Tháng 1 năm 1996, Đảng bộ mỏ than Mạo Khê tiến hành
Đại hội Đảng lần thứ 24 - đánh giá 10 năm thực hiện công cuộc
đổi mới của Đảng, Đại hội nhận định:
Sau mười năm đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII của Đảng, tình hình kinh tếxã hội nước ta đã có những chuyển biến tích cực, vượt ra khỏi
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, đi vào thế ổn định... Với mỏ,
nhiều chỉ tiêu quan trọng về sản xuất, chăm lo đời sống đều đạt
và vượt mức đề ra. Những kết quả về sản xuất kinh doanh, xây
dựng hạ tầng và các mặt quản lý của xí nghiệp tạo thế vững
chắc cho những năm tiếp theo, góp phần làm cho đất mỏ thay
da đổi thịt, đời sống người lao động được ổn định, các hoạt động
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văn hoá thể thao phát triển. Đặc biệt là chủ trương đúng đắn
của Đảng bộ về đầu tư để duy trì sản xuất từ nhiều năm trước
đã phát huy tác dụng. Đó là bằng chứng hùng hồn khẳng định
thành công của 10 năm thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng
ta đề xướng và lãnh đạo.
Cùng với khẳng định những kết quả đã đạt được, Đại hội
chỉ ra những thiếu sót trong quá trình thực hiện Công cuộc
đổi mới là: Sự chuyển biến về mặt quản lý xí nghiệp theo yêu
cầu của sự nghiệp đổi mới còn chậm, tình hình quan liêu thiếu
trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật giảm sút, không phấn đấu
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ trong một
bộ phận cán bộ đảng viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học
- kỹ thuật và một số cán bộ chủ chốt đã và đang là nguy cơ
gây thiệt hại và kìm hãm sự phát triển của Mỏ. Việc triển khai
thiết kế, thi công một số công trình lớn và quan trọng chưa
theo đúng thủ tục, nguyên tắc hoặc những quy định hiện hành.
Hợp đồng kinh tế còn nhiều sai sót do chủ quan tạo ra, đã gây
nên những thiệt hại kinh tế không nhỏ của tập thể. Công tác
chỉ huy điều hành triển khai Nghị quyết còn nhiều lúng túng,
trì trệ, nhất là ở cấp xí nghiệp, nên giải quyết các công trình,
phần việc thiếu dứt điểm. Hồ sơ pháp lý cho quản lý điều hành
như: Quy chế làm việc, định mức kinh tế kỹ thuật, ít được bổ
sung hoàn thiện...
Bước vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ VIII của Đảng, Đại hội chỉ ra những khó khăn và thuận
lợi của mỏ là: Bên cạnh những thiếu sót, tồn tại trong quản lý
xí nghiệp, tình hình xã hội nhiều khó khăn phức tạp, tiêu cực
xã hội nhiều và trầm trọng. Thị trường tiêu thụ còn khó khăn,
nguồn mua vật tư thiết bị chuyên dùng chưa đi vào đầu mối
quản lý thống nhất. Diện sản xuất của mỏ vẫn thiếu vì phải tiếp
tục thăm dò khấu vét. Tình trạng bố trí việc làm vẫn chưa ổn
định, nhất là mùa mưa.
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Năm 1996, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và chiến lược phát triển
ngành than 1996-2000. Tình hình đất nước có bước phát triển
quan trọng, vượt ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước
sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá. Ngành than được tổ chức lại, năng lực sản xuất được phát
huy. Ngày 10-10-1994, Tổng Công ty than Việt Nam được
thành lập, theo Quyết định số 563-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, mỏ than Mạo Khê trở thành thành viên của Tổng Công
ty Than Việt Nam: Từ đơn vị hoạch toán phụ thuộc trở thành
đơn vị hoạch toán độc lập, quyền tự chủ sản xuất kinh doanh
được tăng thêm đó là một thuận lợi lớn cho mỏ. Mặt khác, sự
quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp trên giao chỉ tiêu về
tiêu thụ than vào nhà máy nhiệt điện Phả Lại ổn định trong
nhiều năm là một yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho việc sản
xuất kinh doanh của Mỏ.
Trên cơ sở những khó khăn và thuận lợi đó, Đại hội lần thứ
24 đề ra mục tiêu chung cho những năm 1996-1998 là:
“Lo đủ việc làm và ổn định thu nhập cho cán bộ công nhân
viên bằng kinh doanh tổng hợp trên cơ sở sản xuất than. Thực
hiện nghiêm túc kỹ thuật cơ bản, tiết kiệm triệt để trong sản
xuất và tiêu dùng. Mạnh dạn đổi mới quản lý kỹ thuật và công
nghệ để tăng năng suất lao động trong đào lò đá và khai thác
than. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật, cơ sở sản
xuất để đưa diện sản xuất mới và công nghệ mới vào hoạt động
đạt năng suất và hiệu quả cao”.
Tháng 8 năm 1998, Đảng bộ mỏ than Mạo Khê tiến hành
Đại hội đại biểu lần thứ 25, tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm
vụ từ năm 1998-2000 là: Phát huy nội lực, thực hiện mục tiêu
“Sản xuất kinh doanh có lãi, ổn định việc làm và thu nhập cho
cán bộ công nhân viên chức, chuẩn bị thật tốt điều kiện cơ sở
vật chất, kỹ thuật để đạt được sản lượng than cao vào những
năm sau năm 2000”.
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Quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều khó khăn khách quan
tác động đến sản xuất kinh doanh của Mỏ. Năm 1996 lò xuyên
vỉa Tây Bắc I -80 bị bục nước, hai lò chợ bị dột nước kéo dài.
Cuối năm 1997, đầu năm 1998, khủng hoảng tài chính ở một
số nước Nam á và Đông Nam châu á làm cho thị trường bị thu
hẹp, tiêu thụ than khó khăn, nhất là than xuất khẩu. Yêu cầu về
chất lượng của khách hàng ngày càng cao và khắt khe hơn, giá
bán than giảm, ngành than phải giảm bớt sản lượng khai thác,
các xí nghiệp phải giảm việc làm, lao động dôi dư.
Ngày 11 tháng 1 năm 1999, sự cố nổ khí mêtan ở Mạo Khê,
gây thiệt hại lớn về người và của (19 công nhân bị chết). Sau đó,
Tổng Công ty than Việt Nam chuyển chế độ làm việc từ mỏ có
khí nổ loại 1 lên khí nổ loại 3, buộc mỏ phải điều chỉnh lại kế
hoạch sản xuất và xây dựng cơ bản.
Do mất cân đối giữa “cung và cầu” của ngành trong sản xuất
và tiêu thụ, Công ty phải giảm nhịp độ sản xuất từ 6 ngày xuống
5 ngày trong một tuần nên lao động dôi dư, công nhân thiếu việc
làm. Quý IV năm 1999, Tổng Công ty than Việt Nam quyết định
sáp nhập xí nghiệp than Tràng Bạch vào(1), nâng tổng số cán bộ
(1) Mỏ than Tràng Bạch: Năm 1972, trước yêu cầu mở rộng Mỏ than Mạo Khê, Bộ
Năng lượng quyết định thành lập Công trường xây lắp 4 nòng cốt là cán bộ,
công nhân mỏ Mạo Khê được cử sang. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳ, Phó Giám
đốc Mỏ than Mạo Khê sang làm giám đốc, đồng chí Lê Thanh Đạm, đồng chí
Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng phòng Mỏ than Mạo Khê sang làm phó giám
đốc và gần 1.000 cán bộ, công nhân của mỏ. Cùng với thành lập Công trường
xây lắp 4, Bộ cũng quyết định thành lập Ban kiến thiết Mạo Khê còn gọi là Ban
A, đồng chí Trần Trí Dũng được cử làm giám đốc, đồng chí Đặng Công Xuân
được cử làm phó giám đốc. Sau khi được thành lập xúc tiến vào việc đầu tư
cặp giếng nghiêng tại mặt bằng +17 xuống -80 và tiếp đó đến Đoàn Kết +30,
Tràng Khê 1, Tràng Khê 2... đã mở ra nhiều diện sản xuất cho mỏ than Mạo
Khê những năm 80, 90 của thế kỷ XX và sau này. Từ công trường xây lắp 4
đổi tên thành công trường Thanh niên cộng sản xây lắp mỏ Mạo Khê rồi Mỏ
than Tràng Bạch. Đến ngày 01/01/2000, sáp nhập vào Mỏ than Mạo Khê. Đội
ngũ cán bộ, công nhân viên chức luôn đoàn kết gắn bó vượt khó, hoàn thành
nhiệm vụ cấp trên giao. Đến nay, có nhiều đồng chí cán bộ đã nghỉ chế độ,
nhiều đồng chí cán bộ, công nhân đã trưởng thành có nhiều đóng góp. Một số
đồng chí trở thành cán bộ chủ chốt của Công ty hiện nay.
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công nhân viên lên 4.500 người, sức ép về lao động và việc làm
ngày càng tăng. Nhiệm vụ sản xuất cũng như chăm lo đời sống
của cán bộ công nhân viên ngày một nặng nề hơn.
Để vượt qua những khó khăn thử thách hoàn thành được
nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 24 và 25 đề ra, nhân dịp
kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước hàng năm, lãnh đạo
Mỏ đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy
truyền thống lao động cần cù sáng tạo của cán bộ công nhân
viên trong Công ty.
Đoàn thanh niên Mỏ phát huy vai trò xung kích với phong
trào “Thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước”, “thanh niên
tham gia quản lý”, “đoàn kết 3 lực lượng”, giữ gìn trật tự trị an,
phòng chống tệ nạn ma tuý. Để thực hiện tốt chương trình đề ra,
Đoàn đã xây dựng Nghị quyết liên tịch với Công đoàn và giám
đốc Công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh... nhiều
đường lò, đội xe máy, tổ sản xuất thanh niên quản lý ra đời.
Công đoàn Mỏ đã cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch sản
xuất - kinh doanh, kiểm tra kỹ thuật cơ bản, an toàn lao động,
phát huy phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật; phấn đấu đạt danh
hiệu “lao động giỏi, gương mẫu và tài năng”; “phát huy sáng
kiến, hợp lý hoá sản xuất”. Sản xuất “an toàn - chất lượng - hiệu
quả”. Phụ nữ phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Phong trào thi đua đã thúc đẩy sản xuất, hàng năm có 2,7
đến 3,14% số công nhân viên chức đạt danh hiệu lao động
gương mẫu, 86% đến 90% đạt lao động giỏi; 40% đến 44% tổ
sản xuất và công tác đạt loại giỏi. Nhiều đơn vị đạt được mục
tiêu lò chợ công suất hơn tám vạn tấn/năm; phân xưởng KT2,
KT6, KT8 và gương lò đã đào nhanh 500 mét gương/năm như
phân xưởng đá 4.
Cùng với phát động các phong trào thi đua mỏ tiếp tục đổi
mới trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Công tác quy hoạch
khai thác than được điều chỉnh lại cho phù hợp với từng thời kỳ,
168

Hội diễn văn nghệ quần chúng Công ty Than Mạo Khê mừng 114 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2004 và 50 năm
Công ty Than Mạo Khê khôi phục và phát triển 10/1954 - 10/2004.
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căn cứ vào thị trường tiêu thụ từng thời kỳ điều chỉnh chỉ tiêu sản
xuất trong khuôn khổ kế hoạch tiêu thụ, nhằm hạn chế sức ép về
tiền vốn và mức than tồn kho, chuyển các phân xưởng lò than
chất lượng xấu vào khai thác ở các diện sản xuất than có chất
lượng tốt hơn nhằm tăng lượng than tiêu thụ và doanh thu.
Trước sức ép về việc làm và lao động dôi dư, công tác tổ
chức quản lý cũng phải được đổi mới. Theo yêu cầu của tổ chức
sản xuất, từng thời kỳ, Mỏ sắp xếp tổ chức lại bộ máy và bố trí
lao động hợp lý các cơ sở sản xuất theo chuyên môn hoá của
dây chuyền sản xuất, nhằm giảm ùn tắc trong công việc, nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh... Bổ sung thêm chức năng,
quyền hạn và nhiệm vụ cho các chức danh quản lý điều hành
trong đơn vị sản xuất và công tác; kịp thời xây dựng quy chế
trả lương, thưởng cho từng đối tượng lao động để khuyến khích
người lao động quan tâm đến năng suất, chất lượng sản phẩm.
Công tác quản lý kinh tế tài chính, thực hiện cơ chế kế toán
mới, xây dựng đội ngũ kế toán và thực hiện hoạch toán kinh tế,
tiến hành kiểm toán nội bộ, phát hiện những thiếu sót, đề xuất
biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện dần công tác quản lý tài
chính. Kịp thời xây dựng sửa đổi quy chế tiền lương, thưởng và
năng suất lao động bằng hiện vật. Do năng động trong công tác
quản lý tài chính, quản lý lao động linh hoạt hơn đã giảm được
lãi vay: Năm 1999: 500 triệu đồng; năm 2000 giảm gần 1/3 tỷ
đồng để đưa vào giảm giá thành sản phẩm.
Quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm trong chi tiêu và sản
xuất, Mỏ thực hiện đấu thầu làm đất đá than lộ vỉa, chỉnh lý các
định mức về nhiên liệu động lực. Giao định mức tiêu thụ điện
năng theo khối lượng sản phẩm. Tận thu sắt lòng mo và vật tư
không sử dụng ở các phân xưởng về kho. Cân đối giữa sử dụng
và tiêu thụ tồn kho giải quyết vấn đề ứ đọng vốn. Tích cực tự
bảo dưỡng xe máy thiết bị và khả năng chế tạo phụ tùng, lắp đặt
thiết bị phục vụ sản xuất cũng như kiến thiết cơ bản để không
phải thuê ngoài. Những việc làm đó mang lại kết quả: Năm
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1999, hạn chế mua vật tư mới đã tiết kiệm được 47 tỷ đồng, bán
vật tư không dùng được trong sản xuất là 1,635 tỷ đồng; Huy
động tồn kho ứ đọng vốn (giá tài nguyên vật liệu, chi tiết phụ
tùng tồn kho), giảm 9,434 triệu đồng so với năm 1998.
Đồng thời, với tăng cường công tác quản lý tài chính triệt
để tiết kiệm, Mỏ mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ,
nhằm giảm tiêu hao vật tư; gỗ, sắt thép chống lò như: Tận dụng
sắt lòng mo thu hồi làm cũi lợn ở lò chợ khai thác 2, khai thác
6 và khai thác 9, thí điểm dùng neo ống ở các đường lò có điều
kiện cho phép. Các vỉa có độ dốc >500 (cánh tây) ở lò chợ vỉa 7,
Tầng mức -25+30; áp dụng phương pháp khấu buồng để bảo đảm
an toàn hơn; đồng thời tận thu tài nguyên, nâng cao năng suất lao
động... Vì vậy, hệ số tổn thất than khai thác hầm lò giảm 8,41%,
tiêu hao gỗ chống lò giảm 7,22%. Mức giảm giá thành khai thác
than lò chợ đạt 1.540 đồng/tấn.
Sau sự cố nổ khí mêtan ở Mỏ, Tổng Công ty than Việt Nam
quyết định, mỏ phải tạm ngừng sản xuất để thực hiện chuyển
chế độ làm việc trong điều kiện mỏ có khí nổ loại 1 lên loại 3.
Chỉ trong 2 tuần, Mỏ đã kiểm định và thay đổi toàn bộ thiết bị
trong dây chuyền sản xuất đang hoạt động bằng những thiết bị
mới và lắp đặt hệ thống cảnh báo khí mêtan ở khu vực -25/+30.
Thiết kế chế tạo hệ thống thông gió ở khu vực -25. Đánh giá
tác động môi trường ở Mỏ, xử lý nước thải hầm lò, bổ sung,
sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Biên soạn lại, bổ sung hàng loạt quy trình đào chống lò và khai
thác than, quá trình nổ mìn, thông gió, thử khí... Các quy trình
vận hành, thiết bị sửa chữa,... lập đầy đủ biện pháp kỹ thuật
cho các công trình thi công. Tăng cường các biện pháp quản
lý, giao ca hiện trường, huấn luyện lại hàng ngàn công nhân,
cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, chỉnh lại hệ thống điện nguồn
24 bộ thu lôi lắp đặt trên mạng 610W, thu lôi 35KV... Đồng
thời, kiểm tra chỉnh định sửa chữa lại thiết bị theo đúng định
kỳ. Mặt khác, tổ chức lại khâu vận tải trong lò. Thu hồi trạm
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ATIII-500/275, tàu điện cần vẹt, tuyến điện Trolay, thay thế và
trang bị 14 tầu ác quy, thiết lập biểu đồ tổ chức vận tải, dần dần
củng cố công tác vận tải trong lò.
Tiếp tục thực hiện chủ trương triệt để tiết kiệm, giảm chi phí
sản xuất, tháng 5-1999, Mỏ đưa cột thuỷ lực đơn Trung Quốc
vào lò chợ vỉa 9 Tây phân xưởng KT4, giảm gỗ chống lò từ
43m3/1000 tấn than xuống còn 15m3/1.000 tấn than. Các lò chợ
đều dùng cũi lợn sắt lòng mo và bước đầu áp dụng cũi lợn sắt
cải tiến giảm 8m3 gỗ/1000 tấn than. Những vỉa than có độ dốc
>500 đều áp dụng công nghệ bắn buồng (các vỉa 65+5, 9 khu
56). Đối với lò đá, tổ chức khảo sát để áp dụng chống neo phun
bê tông ở tổ XV TB1. Do đưa công nghệ mới vào khai thác nên
chỉ tiêu hao gỗ chống lò đã giảm 30,33m3/1.000 tấn than.
Cùng với việc tập trung chỉ đạo đưa công nghệ mới vào lò
để sản xuất, Mỏ tích cực đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản,
nhằm duy trì và mở rộng sản xuất, với phương châm đầu tư có
trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên điều chỉnh để phù hợp
với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại và tương lai. Kết hợp
chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với cải thiện điều kiện làm
việc của cán bộ công nhân viên.
Từ năm 1996-2000, Công ty tập trung mở vỉa khu vực -25
lập sơ đồ, khai thác một số lò vỉa dốc để tận thu tài nguyên,
duy trì công suất; đồng thời cải tạo thương phẩm than. Từ năm
1998, tập trung các công trình hầm lò chủ yếu là -80, chuẩn bị
diện cho năm 2002, được sự quan tâm của Tổng Công ty than
Việt Nam và sự giúp đỡ của chuyên gia Trung Quốc Mỏ đưa
công nghệ Bơm phụt vữa khôi phục xử lý phay FA và đào lò
xuyên vỉa Tây Bắc I, tổ chức đào lò qua phay, nghiên cứu và thi
công hoàn thiện khai thác vỉa dốc tầng -25+30 từ vỉa 6; sau đó
mở rộng ra vỉa khác ở cánh tây -25+30 và những công trình mặt
bằng thiết thực như: Trạm quạt Bok -1,5 mức +124. Thi công
hệ thống đường bê tông (1.500m trị giá hơn 800 triệu đồng).
Trạm khí nén trung tâm, cải tạo Bến cân, nâng cấp nhà che gỗ
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2.000m3, nhà tắm công trường, nhà điều hành và nhà chỉ đạo
sản xuất, trạm cảnh báo khí mêtan khu vực -25/+30, băng tải
số 4, số 5, các loại thiết bị phục vụ vận tải, đào lò và khai thác
than. Cùng với chuẩn bị đầu tư lâu dài, mỏ chú ý đầu tư cho các
ngành sản xuất khác như: Dây chuyền nghiền đá Bôxit, lò gạch
80.000 viên, sàng than phụ phẩm để giải quyết việc làm và thu
nhập cho hơn 100 lao động.
Do có nhiều biện pháp đầu tư và mở rộng sản xuất phù hợp
với từng thời kỳ, sản lượng khai thác than nguyên khai của mỏ
mỗi năm một tăng lên: Năm 1993: 347.091 tấn, đạt 104,3%;
năm 1996: 486.655 tấn, đạt 115,57%; năm 2000: 764.737 tấn,
đạt 104,19% kế hoạch. Sản lượng than sạch: 1993: 284.383 tấn,
đạt 103%; năm 1996: 428.937 tấn, đạt 115,93%; năm 2000:
664.111 tấn, đạt 102,4% so với kế hoạch.
Nhằm bảo đảm an toàn trong sản xuất và đời sống của cán
bộ công nhân viên, sau khi sự cố nổ khí mêtan xảy ra, Đại hội
đại biểu công nhân viên chức kỳ I năm 1999 xác định “Công
tác an toàn và bảo hộ lao động là việc làm vừa có tính pháp
luật, vừa có có tính liên ngành”.
Đại hội đại biểu công nhân viên chức của Mỏ năm 2000
tiếp tục khẳng định: “Mỗi vụ tai nạn lao động xảy ra đều có
nguyên nhân chủ quan và khách quan, có trách nhiệm của
những người làm công tác quản lý từ giám đốc đến phân xưởng,
tổ đội. Chúng ta phải thường xuyên chấn chỉnh và kiện toàn
công tác an toàn bảo hộ lao động, thay đổi hình thức hoạt động,
kiểm tra giám sát chặt chẽ về bảo hộ lao động, cần chú trọng
chất lượng, chấm dứt những tồn tại mà Đại hội công nhân viên
chức các đơn vị đã kiến nghị. Đại hội cũng đề ra mục tiêu công
tác an toàn và bảo hộ lao động năm 2000 là: “Thực hiện nghiêm
ngặt các biện pháp quản lý kỹ thuật cơ bản - An toàn - Bảo hộ
lao động, bằng những phương pháp thiết thực nhất để mỗi cán
bộ công nhân viên chức, mỗi cơ sở sản xuất thấy rõ trách nhiệm
và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình”.
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Nhà máy cơ khí Công ty Than Mạo Khê đón nhận
ISO9000 ngày 23/9/2004.
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Quá trình thực hiện nhiệm vụ đề ra, Mỏ đã tiến hành đồng
bộ các mặt ở nhiều khâu: Huấn luyện cho cán bộ, công nhân làm
việc trong mỏ có khí nổ loại III, huấn luyện cán bộ quản lý sử
dụng máy đo khí, bình tự cứu, theo định kỳ. Mạng lưới an toàn
viên với 164 người được bố trí đủ cho các tổ sản xuất; thường
xuyên duy trì nhận xét đánh giá về mạng lưới an toàn viên. Nhiều
hình thức tuyên truyền cổ động như pa-nô, áp phích, khẩu hiệu,
biển báo, phát thanh chuyên đề, giúp cán bộ công nhân viên nhận
thức đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm về công tác an toàn, bảo
hộ lao động. Hàng quý lập kế hoạch bảo hộ lao động và giao
kế hoạch cho các đơn vị thực hiện... phun nước chống bụi, củng
cố lại hệ thống chống bụi ở các điểm rót tải than; thường xuyên
kiểm tra chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cửa lò,
cấp thẻ cho cán bộ công nhân viên làm việc trong lò, phân công
cụ thể trách nhiệm, ghi chép nhật ký cụ thể, mua sắm, trang cấp
kịp thời các phương tiện kiểm tra ứng cứu và phòng hộ như thiết
bị kiểm tra cấp cứu 7 loại với 208 phương tiện giá trị 331.103.000
đồng và trang cấp hàng ngàn bộ quần áo, ủng, giầy vải,. khăn
mặt, khẩu trang, nón lá, mũ... trị giá 800 triệu đồng.
Tiếp tục bổ sung sửa đổi các quy trình, nội quy. Tăng cường
công tác kiểm tra, đôn đốc, tích cực mua sắm trang thiết bị và
trang cấp phòng hộ lao động. Xây dựng quy chế khen thưởng,
nghiêm khắc xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy trình
quy phạm kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất(1). Tổ
chức huấn luyện cho 4.500 lượt/người về cấp cứu bán chuyên,
kiến thức về vật liệu cháy nổ và các thiết bị máy móc, thi an
toàn viên, giúp cho người lao động nắm được quy trình quy
phạm và biện pháp làm việc an toàn, tạo cho người lao động
luôn có ý thức bảo vệ mình và người xung quanh đảm bảo an
toàn trong lao động. Vì vậy, tai nạn lao động năm 2000 giảm
hơn 50% so với năm 1999.
(1) Năm 2000 đã huấn luyện cho 4.500 lượt/người về lĩnh vực: Cấp cứu bán
chuyên, kiến thức về vật liệu nổ và các thiết bị máy móc, thi an toàn viên; mua
sắm 24 mặt hàng trị giá 933 triệu đồng cấp phát cho người lao động.
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Sản xuất và bảo vệ sản xuất là hai vấn đề có liên quan mật
thiết với nhau. Trong điều kiện xã hội nẩy sinh những vấn đề
phức tạp, tệ nạn khai thác than trái phép, gây lãng phí và phá
hoại tài nguyên môi trường diễn ra trầm trọng, thì công tác bảo
vệ càng trở nên quan trọng.
Nhằm đảm bảo cho sản xuất và đời sống cũng như tài sản,
Mỏ đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, huấn luyện quân
sự, xây dựng phương án bảo vệ tài sản, tài nguyên. Tăng cường
các biện pháp giáo dục, kết hợp với biện pháp hành chính đối
với các hiện tượng tiêu cực xâm phạm tài sản, tài nguyên của
doanh nghiệp. Triển khai mô hình tự quản từ mỏ đến các đơn
vị, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân viên
chức. Tăng cường hiệu lực quản lý nhằm giữ vững sản xuất,
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Mỏ, kết hợp với
địa phương xây dựng cụm an ninh khu vực, xây dựng phương
án phòng chống bão, phòng cháy, chữa cháy... giải quyết đơn
khiếu nại, đề nghị lãnh đạo Mỏ xử lý các vụ tiêu cực, vi phạm
chính sách, trộm cắp tài sản, đào than trái phép, đánh bạc. Do
vậy, các vụ việc vi phạm trật tự an ninh ngày một giảm, phong
trào quần chúng bảo vệ an ninh phát huy tác dụng tốt.
Sản xuất và tiêu thụ là hai khâu trong một hệ thống có liên
quan mật thiết với nhau, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.
Năm 1998, tiêu thụ sản phẩm của toàn ngành có nhiều khó
khăn, Mỏ chỉ đạt 100.240 triệu đồng, bằng 93,54% kế hoạch,
giảm 7,24% so với năm 1997. Về số lượng, chủng loại đều
giảm so với năm 1997(1). Do chưa đạt sản lượng tiêu thụ, nên
(1) Tổng số than tiêu thụ là 451.000 tấn trong đó: Tiêu thụ vào điện 325.000 tấn
đạt 98,4%. Tự tiêu thụ 126.000 tấn đạt 90%, trong số này bán cho cung ứng
than Hà Bắc được 26.767 tấn.
Một số công trình phục vụ sản xuất công tác và đời sống công nhân được xây
dựng: Nhà tắm công trường, hệ thống đường bê tông 1,5km (từ cổng trào đi
cầu trắng), nhà thi đấu thể thao, nhà điều hành sản xuất, nhà truyền thống và
những công trình mang tính giáo dục truyền thống...
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than cục giảm 8.200 tấn; các loại than khác giảm 1.096 tấn.
Cũng do chưa đảm bảo được số lượng và chất lượng theo kế
hoạch nên than cám 4 giảm 19.031 tấn. Từ đó, mỏ rút ra kinh
nghiệm: “Vấn đề số lượng, chất lượng quyết định lớn đến doanh
thu. Vì vậy, cần nhận thức đầy đủ, sớm điều chỉnh mới có thể
mang lại hiệu quả sản xuất - kinh doanh trong những năm tới”.
Do khó khăn về thị trường, than sản xuất ra bị ứ đọng
nhiều, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1999, toàn ngành than phải
giảm sản xuất, giảm sản lượng than, tăng cường tiêu thụ để giảm
tồn kho. Mỏ có nhiều biện pháp như: Làm tốt công tác nghiệm
thu chất lượng sản phẩm, chuẩn bị chân hàng kịp thời, đổi mới
và đẩy mạnh công tác tiếp thị, sản xuất đa dạng sản phẩm, cỡ
hạt, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Chuyển các
phân xưởng lò than vào khai thác ở các diện sản xuất than có chất
lượng tốt hơn (làm cho than cám 4b vào diện đạt 70-80%). Tiếp
tục quy hoạch, xây dựng kho chứa than, bổ sung việc lắp đặt hệ
thống băng tải, tạo điều kiện cho tiêu thụ nhanh. Tích cực khai
thác các hợp đồng kinh tế giữ chân khách hàng cũ như: Điện Phả
Lại, Công ty chế biến than Hà Bắc. Tăng cường mối quan hệ với
Công ty hoá chất phân đạm Hà Bắc, mở rộng thị trường tiêu thụ
than cám 4a là Xi măng Lam Thạch, thị trường khu vực Tây Bắc,
Thanh Hoá, một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng xung quanh
Mỏ... Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thêm thị trường các
tỉnh đồng bằng. Cải tiến phương pháp bán hàng hợp lý, áp dụng
linh hoạt các hình thức trao đổi vật tư - than... Chấn chỉnh công
tác tiêu thụ, tiếp đón niềm nở với khách hàng, kiên quyết với
những trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà cho khách hàng, tạo
điều kiện cho họ lấy hàng nhanh, thuận lợi. Nhờ vậy, năm 1999,
sản lượng tiêu thụ là 532.554 tấn, tăng 4,31% so với cùng kỳ năm
1998. Năm 2000, mỏ đã tiêu thụ 735.000 tấn (trong đó 400 ngàn
tấn than vào điện, hơn 335 ngàn tấn than ngoài).
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Hoạt động sản xuất kinh doanh được gắn chặt với công tác
chăm lo đời sống người lao động. Với quan điểm “Con người
là yếu tố quyết định mọi vấn đề”, “Hiệu quả lớn nhất sản xuất
kinh doanh là nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần của
người lao động”. Từ nhận thức đúng đắn đó, Mỏ đã từng bước
khắc phục khó khăn, bảo đảm cho công nhân đủ việc làm và
có thu nhập, lương bình quân mỗi năm một tăng (năm 1993:
392.640 đồng/người/tháng; năm 1995: 808.500 đồng/người/tháng;
năm 2000: 976.815 đồng/người/tháng), cải thiện điều kiện lao
động, môi sinh, môi trường và sinh hoạt khác của cán bộ công
nhân viên như duy trì: Chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật,
các suất ăn giữa ca và sau ca, bảo đảm định lượng, nâng cao
chất lượng...(1). Tổ chức xây dựng nâng cấp hệ thống nước, nhà
tắm, nước máy 4 mùa, nhà hong phơi quần áo cho công nhân.
Lập phiếu khám chữa bệnh cho công nhân viên chức, khám
bệnh định kỳ cho người làm việc nặng nhọc, trong môi trường
độc hại, khám bệnh nghề nghiệp, tổ chức cho cán bộ công nhân
viên đi điều dưỡng tham quan trong và ngoài nước,... điều trị
cứu chữa người bệnh của mỏ và nhân dân khu vực(2). Thường
xuyên thăm hỏi tặng quà những gia đình công nhân bị tai nạn và
thương binh, bộ đội chuyển ngành về mỏ làm việc.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Thương
người như thể thương thân”, tập thể cán bộ công nhân viên chức
mỏ hưởng ứng tích cực các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “từ
thiện” giúp gia đình có người bị tai nạn lao động trong và ngoài
(1) Năm 1996, cấp 10 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho 10 gia đình thương binh
liệt sĩ của mỏ đã nghỉ hưu. Năm 1998, Giám đốc, Công đoàn đã bảo lãnh cho
công nhân viên vay vốn ngân hàng hơn 8 tỷ đồng; cho 72 công nhân viên vay
vật liệu xây dựng trị giá 67 triệu đồng để cải thiện ăn ở, đi lại, tạo vốn sản xuất.
(2) Theo quyết định của Tổng Công ty than Việt Nam, từ quý II-1999, Trung tâm
y tế than khu vực Mạo Khê và Xí nghiệp than Tràng Bạch trực thuộc mỏ than
Mạo Khê, đến 01/01/2000 thì sáp nhập vào mỏ. (Báo cáo tổng kết hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 1999 - Phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2000
của mỏ than Mạo Khê, Tr.6.
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doanh nghiệp, hỗ trợ địa phương và gia đình nghèo, giúp đỡ
đồng bào bị bão lụt, đồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu vùng
xa, phụng dưỡng 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng...(1). Xây nhà tình
nghĩa, nhận đỡ đầu 2 con liệt sĩ. Hỗ trợ kinh phí phối hợp với
địa phương bảo vệ trị an, xây dựng trường học, nâng cấp một số
tuyến đường chính thị trấn...
Đi đôi với nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của
cán bộ công nhân viên cũng được chú ý. Mỏ thường xuyên duy
trì hoạt động của đài truyền thanh, thư viện, nhà truyền thống,
pa nô, áp phích, tranh cổ động... để tuyên truyền đường lối chủ
trương chính sách của Đảng, nhà nước, của cấp trên và mỏ đến
với cán bộ công nhân đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng
tình cảm, ý chí của cán bộ công nhân, phong trào thể dục thể
thao văn hoá văn nghệ phát triển mạnh mẽ tạo không khí vui
tươi phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất.
Từ năm 1998 đến năm 2000 trong các phong trào thi đua
“An toàn, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm”, “Sáng kiến hợp lý
hoá sản xuất” có 630 sáng kiến thì 487 sáng kiến được áp dụng
giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển làm lợi cho
Mỏ nhiều tỷ đồng. 498 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua
(trong đó có 16 đạt cấp Công ty, 3 cấp Bộ, 2 chiến sĩ thi đua
toàn quốc); 244 tổ đội, phân xưởng đạt danh hiệu lao động xuất
sắc; 262 tổ đội và 5.936 công nhân đạt danh hiệu lao động
giỏi(2). Đoàn thanh niên, công đoàn mỏ nhiều năm được công
nhận đạt danh hiệu vững mạnh.
(1) Năm 1998, cán bộ công nhân viên đã ủng hộ 56 triệu đồng, mỏ gửi 200 bộ
quần áo; giúp các khu xóm, thị trấn 30 triệu viên gạch, vận chuyển 3.000m3
đất đá làm đường.
Năm 1999 cán bộ công nhân viên ủng hộ 107 triệu đồng, mỏ ủng hộ 698 triệu
đồng; mỏ giúp hàng chục triệu đồng ủng hộ nhân dân địa phương và khu vực
xung quanh mỏ, năm 2000 đã ủng hộ 1,4 tỷ đồng.
(2) Xem Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của mỏ than Mạo Khê các năm
1998, 1999 và 2000.
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Trong quá trình chuyển đổi cơ chế, kinh tế - xã hội gặp
nhiều khó khăn, lâm vào tình trạng khủng hoảng. Vai trò của tổ
chức Đảng càng trở nên quan trọng trong sản xuất - kinh doanh
và đời sống của cán bộ công nhân viên chức trong mỏ. Nhằm
khắc phục những khó khăn trên thúc đẩy sản xuất kinh doanh
phát triển, cải thiện đời sống, Đảng bộ đã tập trung cụ thể hoá
đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên
truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và cán bộ công nhân viên
bình tĩnh trước những khó khăn thử thách, hiểu và thông cảm
với những khó khăn chung của đất nước, cùng nhau đồng lòng
góp sức tháo gỡ khó khăn, hướng tới mục tiêu “An toàn - chất
lượng - tiết kiệm - hiệu quả”, duy trì ổn định sản xuất và đời
sống... Tổ chức học tập nâng cao trình độ chính trị chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, sắp xếp tổ chức, quy
hoạch đào tạo cán bộ cho Mỏ.
Từ năm 1994 đến tháng 6-2000 toàn Đảng bộ đã kết nạp
được 238 công nhân ưu tú vào Đảng(1) đưa tổng số đảng viên
của toàn Đảng bộ lên 952 đảng viên. Hàng chục người được đề
bạt tổ đội trưởng, phó quản đốc, quản lý phân xưởng, phòng ban
trở lên(2). Hàng trăm người được đào tạo lý luận, chuyên môn
kỹ thuật, nghiệp vụ, số tiền giành cho đào tạo từ 1997-1999 là
1 tỷ 300 ngàn đồng.

(1) Năm 2000 đã thưởng 30 triệu đồng cho con em cán bộ công nhân viên
học giỏi.
(2) Năm 1996-1997 đề bạt 33 cán bộ quản lý đội trưởng và phó quản đốc trở lên - 109
người đi học các trường chuyên môn nghiệp vụ.
Năm 1997-1999 đề bạt 19 cán bộ quản lý phân xưởng, phòng ban (Trưởng
6, phó 13) cử 41 người đi học, huấn luyện 57 người thay thế các vị trí khi
cần thiết.
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Chương IX

Công ty than Mạo Khê kết quả đã đạt được những năm đầu
của thiên niên kỷ mới (2001-2004)
Năm 2001, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
lần thứ IX của Đảng. Tình hình kinh tế nước ta ổn định, toàn
ngành than với ý chí kỷ luật và đồng tâm đã vượt qua khó khăn
thử thách, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong nền kinh
tế quốc dân.
Tháng 9-2000, Đảng bộ mỏ than Mạo Khê tiến hành Đại
hội Đảng bộ lần thứ 26. Đại hội đánh giá tình hình sản xuất
kinh doanh của mỏ, nói rõ những khó khăn và thuận lợi trước
mắt trên cơ sở đó đề ra mục tiêu trong những năm 2001-2002
là: “Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh
doanh, đảm bảo đủ việc làm ổn định thu nhập, đời sống cán bộ
công nhân viên từng bước được cải thiện và chuẩn bị tốt để mỏ
có thể mở rộng phát triển được khi có điều kiện”. Đại hội đề ra
5 biện pháp chủ yếu đẩy mạnh sản xuất.
Quá trình thực hiện kế hoạch năm 2001, mỏ than Mạo Khê
có một số thay đổi: Ngày 16-10-2001 Hội đồng quản trị Tổng
Công ty than Việt Nam quyết định: Đổi tên Mỏ than Mạo Khê
thành Công ty than Mạo Khê.
Tháng 1-2003, Đảng bộ Công ty than Mạo Khê đại hội lần
thứ 27 tiếp tục đề ra mục tiêu cho những năm sau là: “Hoàn
thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn vốn.
Chuẩn bị nguồn nhân lực bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. Từng
bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, mở rộng đầu
tư phát triển, cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường công tác
an toàn, bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường, ổn định việc làm,
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tăng thu nhập, nâng cao dần đời sống công nhân viên chức, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...”. Đại hội đề ra 6
giải pháp để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra.
Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty than Việt Nam và
chủ trương của Đảng bộ: “Từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật
mới vào sản xuất”, Công ty tiếp tục thực hiện đổi mới công
nghệ trong khai thác. Để thực hiện được thuận lợi, Công ty tổ
chức Hội nghị sơ kết việc thí điểm chống cột thuỷ lực đơn, Hội
nghị kết luận: Việc thí điểm chống cột thuỷ lực đơn ở phân
xưởng khai thác KT4 sau 2 năm mỏ đã đúc rút được nhiều kinh
nghiệm để tiếp tục triển khai tại phân xưởng KT5 và KT9. ở
phân xưởng KT4, sau 2 tháng mới ổn định thì tại KT5 và KT9
chỉ sau 10 ngày cán bộ công nhân đã thao tác thành thạo. Đặc
biệt ở KT9 đã đạt kỷ lục lò chợ bình quân 450 tấn/ngày. Qua
thực tế sơ kết, đánh giá bước đầu áp dụng cột thuỷ lực đơn vào
khai thác than hầm lò ở Công ty đã mang lại hiệu quả kinh tế
cao: Có lò chợ, cột thuỷ lực đơn qua sử dụng 3 năm vẫn còn tốt
(như phân xưởng KT4), làm lợi 6,5 triệu đồng/1.000 tấn than.
Giữ được ổn định chiều cao buồng lò chợ. Điều khiển đá vách
thuận lợi. An toàn trong quá trình khai thác.
Sau khi tổ chức rút kinh nghiệm, Công ty tiếp tục triển khai
chống cột thuỷ lực đơn ở 4 lò chợ và đến năm 2003, 100%
(11/11) lò chợ đã đưa cột chống thuỷ lực vào chống thay gỗ.
Giảm một số công đoạn trong khai thác, khả năng chịu lực của
cột thuỷ lực lớn, lò không bị nén bẹp, công tác phá hoả triệt để
hơn, tiết kiệm giảm chi phí gỗ chống lò, Công ty khắc phục
được tình trạng thiếu gỗ nhưng quan trọng là đã hạn chế đến
mức thấp nhất các sự cố tụt đổ lò chợ gây ra. 11 lò chợ đều hoàn
thành vượt mức kế hoạch sản xuất. Năm 2003 sản lượng bình
quân của 11 lò chợ là 96.418 tấn/năm, đạt kỷ lục chưa từng có ở
Công ty, bằng 116,68% so với sản lượng bình quân năm 2002.
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Cùng với việc áp dụng chống cột thuỷ lực đơn, Công ty đã
tiến hành áp dụng cũi lợn sắt thay gỗ ở một số lò chợ, khởi đầu
ở phân xưởng KT8, KT9 rồi tiếp sau KT6. Bước đầu phải đi
mua, đầu năm 2001, Công ty đã tự chế tạo được 60 cỗ cũi lợn
sắt, kết cấu của cũi lợn sắt được cải tiến phù hợp với thực tế.
Việc áp dụng cũi lợn sắt tạo cho luồng lò được thông thoáng, an
toàn, giảm chi phí gỗ, việc thu hồi cũi lợn sắt dễ dàng hơn và
tận dụng được sắt thép thu hồi để sử dụng lại, đem lại hiệu quả
kinh tế cao. Mặt khác, dùng thuốc nổ AD1 để đẩy nhanh tốc độ
đào lò, tiếp tục áp dụng neo phun bê tông... đạt tốc độ đào lò
nhanh của Tổng Công ty than Việt Nam (70m/tháng). Đối với
vỉa than độ dốc lớn cánh Tây (KT7) đào thượng đá thay thượng
than để đảm bảo an toàn đưa vào khai thác có hiệu quả, Khu
vỉa dốc này nhiều năm qua để lại. Đồng thời cải tạo mạng gió
nhằm nâng cao công suất, để đưa sản lượng than từ 1.500 tấn
lên 3.000 tấn/ngày đêm.
Do áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào khai thác
nên mặc dù phải chuyển diện nhiều (do độ dốc của vỉa >500
(KT8), phải đào thượng để tránh phay (KT10), do mưa nhiều
(KT2, KT4, KT6, KT7, KT8) nước dột nhưng sản lượng than
toàn Công ty vẫn vượt kế hoạch (năm 2001 đạt 743.699 tấn
bằng 106,24% kế hoạch; năm 2002 đạt 819,140 tấn/800.000
tấn bằng 102,5% kế hoạch), các đơn vị khai thác 2, khai thác
4, khai thác 8 và khai thác 9 đạt công suất trên 90.000 tấn/năm.
Quý IV năm 2002 các đơn vị than hầm lò đã đạt sản lượng
3.000 tấn/ngày, có ngày đạt 3.500 tấn. Sản lượng cao nhất so
với các năm trước.
Nhằm tăng nhanh sản lượng, tiết kiệm tài nguyên, cải thiện
thương phẩm than, giảm giá thành sản phẩm, ngay từ đầu năm
2001, Công ty đã hoàn tất thủ tục, kỹ thuật, hợp đồng bốc đất
đá đối với khai thác lộ vỉa, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đầu
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năm và cuối năm tận dụng năng lực xe máy, huy động tối đa
các đầu xe để san gạt và ra than. Nhờ vậy giảm nhiều chi phí
tiết kiệm ca xe, bơm thoát nước, nâng cao hiệu quả sử dụng
thiết bị. Với ý thức tiết kiệm tài nguyên, các lộ vỉa được khai
thác triệt để góp phần vào nâng cao sản lượng than, giảm giá
thành của Công ty.
Do có những biện pháp chỉ đạo nhạy bén, kịp thời, sát đúng,
sản lượng than nguyên khai của Công ty mỗi năm một tăng:
Năm 2002 đạt 1.100.000 tấn; năm 2003 đạt 1.450.000 tấn. Kết
quả này là mức kỷ lục chưa từng có kể từ ngày khôi phục mỏ
(8-1954). Dự kiến đến năm 2004, sản lượng than nguyên khai
của Công ty sẽ đạt 1.500.000 tấn.
Đi đôi với đẩy mạnh khai thác, tăng sản lượng than nhanh,
Công ty đẩy mạnh công tác kiến thiết cơ bản, chuẩn bị sản xuất
bằng việc, duy trì diện sản xuất hiện có Khu vực -25/+30, đẩy
nhanh đào lò xây dựng cơ bản mức -80 tích cực đào lò chuẩn
bị, đào thông cúp, cùng với chuyên gia Trung Quốc hoạch định
các vùng tài nguyên để mở rộng diện sản xuất mới. Đến tháng
12-2002, đã đưa 4 phân xưởng vào khai thác đạt sản lượng
1.500 tấn/ngày. Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản mỗi năm
một tăng (năm 2000 thực hiện 18,60 tỷ đồng; năm 2001 thực
hiện 19,70 tỷ đồng và năm 2002 thực hiện 51,2 tỷ đồng) và năm
2003 thực hiện 51.146 triệu đồng.
Đồng thời với đẩy mạnh công tác kiến thiết cơ bản Công
ty tích cực đầu tư trang thiết bị cho sản xuất. Tập trung nghiên
cứu máy cắt liên hợp vào khấu than, tận thu tài nguyên, giảm
chi phí vật tư, điện năng; mặt khác, bảo đảm yêu cầu thông
gió thoát khí CH4 tránh sự cố, giảm bớt mét lò xén và vận
chuyển vật tư thiết bị được thuận lợi. Cuối năm 2001, đã thay
sàng BKG bằng sàng TUCR-62 (GI-XL62), tăng tốc băng tải,
bề rộng băng, đầu tư thêm thiết bị làm kho bãi, lắp đặt mở
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rộng dây chuyền sàng sửa chữa đại tu trục tải 2,5 mét giếng
phụ, tăng năng lực trục vận tải ở khu vực -80 cho phân xưởng
vận tải 2. Tạo điều kiện cho phân xưởng sàng hết than nguyên
khai, vận chuyển 3.000 tấn than/ngày và đất đá, vật tư thiết bị.
Năm 2002 lắp đặt hệ thống quang lật 3 tấn, máy cấp liệu hệ
thống đường sắt và băng tải giếng chính -80 lên bằng sân công
nghiệp. Chế tạo bể nổi cho trạm bơm nước vỉa 1A, 9A và vỉa
9 cánh Nam, hệ thống máng rửa xe, cải tạo xây dựng hồ lắng
than. Sửa chữa tuyến đường sắt, tuyến vận chuyển chính thay
tù vẹt gỗ bằng tù vẹt Bê tông cốt thép và bổ sung đủ tàu điện
ắc quy và xe goòng 3 tấn.
Phân xưởng ô tô cũng được trang bị thêm máy gạt TY 220,
19 xe ô tô (KpaZ 6510), một máy xúc lật 21-50C. Đồng thời,
sửa chữa các phương tiện vận tải hiện có, tăng cường tổ chức và
quản lý xe máy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của thiết bị.
Nhà máy Cơ khí Công ty được bổ sung thêm một số thiết
bị, sửa chữa cột thuỷ lực, lò nấu thép, máy cuốn vì chống lò... tổ
chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động bảo đảm cho công nhân
đủ việc làm.
Đẩy mạnh sản xuất đi đôi với tăng cường công tác an toàn,
cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường. Để tránh xảy ra
tai nạn lao động, Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra chéo
kỹ thuật giữa các phân xưởng, kịp thời bổ sung các biện pháp
cho các phân xưởng nên ít xảy ra đổ lò, có lò chợ không để xảy
ra một tai nạn nào trong năm. Thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản về
lắp đặt, sửa chữa, vận hành thiết bị. Nét nổi bật là tập trung bố
trí thiết bị máy móc hợp lý, đi sâu vào nền nếp, không để xảy ra
sự cố cho người và thiết bị. Mặt khác, tích cực bồi dưỡng huấn
luyện quy trình kỹ thuật cho người lao động, biên soạn hàng
chục quy trình, quy định vận hành thiết bị và an toàn về công
tác cơ điện...
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Để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân viên Công
ty tăng cường quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và giáo
dục huấn luyện, kiểm tra quản lý kiến thiết cơ bản và vệ sinh
an toàn lao động, tổ chức phục vụ cứu hộ, cấp cứu, triển khai
hệ thống chống bục nước lò, nâng cấp cải tạo nhà sàng, làm
đường bê tông (từ nhà máy cơ khí đến khu 56, nhà sàng đi Bến
Cân) và trang bị hệ thống chống bụi. Trang bị tàu chở người
(ở mức - 80)... Vì vậy, tai nạn lao động năm 2002 giảm so với
năm 2001(1).
Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất than tăng đột biến (từ tháng
6-2001) Công ty kịp thời cân đối lập kế hoạch hàng tháng, quý,
năm tìm kiếm thêm việc làm (sản xuất, tiêu thụ đá đen, đá Bôxít
chế biến than, sản xuất vật liệu xây dựng), giải quyết vấn đề
lao động, tiền lương. Có kế hoạch cụ thể thu hồi vật tư, phục
hồi thiết bị đưa vào sản xuất hạn chế mua mới; thường xuyên
rà soát vật tư để kịp thời thanh lý vật tư thiết bị như bán phế
liệu giảm giá thành, mua sắm phục vụ sản xuất, tránh tồn kho ứ
đọng vốn, đẩy mạnh các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong
và ngoài ngành than(2).
Để phù hợp với tình hình sản xuất - kinh doanh Công ty tiếp
tục đổi mới công tác quản lý trên nhiều lĩnh vực.
Công tác tổ chức và cán bộ, năm 2001, đã tiến hành xây
dựng chức năng nhiệm vụ của giám đốc, phó giám đốc và kế
toán trưởng. Ban hành quy trình đề bạt cán bộ lập quy hoạch
cán bộ từ năm 2001 đến 2005, tổ chức học lớp cán bộ kế cận,
kiểm tra định kỳ cán bộ về chức năng nhiệm vụ, lập kế hoạch
(1) Tai nạn lao động năm 2002 là 25 vụ: 8 vụ xảy ra ở hầm lò, 17 vụ ngoài trời
(trong đó có 8 vụ tai nạn giao thông) có vụ nghiêm trọng làm chết 1 phó quản
đốc và 2 công nhân.
(2) Năm 2001, ký hợp đồng kinh tế trị giá 83,26 tỷ đồng, tiêu thụ 58.825m3 đá đen,
7.824 tấn đá Bôxít thu 2,7 tỷ đồng. Năm 2002 tiêu thụ đã đạt 3,34 tỷ đồng, đá
Bôxít đạt 475,7 triệu đồng, ký 483 hợp đồng kinh tế.
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đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo các ngành nghề
và học quy trình quy phạm cho hàng nghìn lượt công nhân.
Trong quá trình đào tạo chú ý bồi dưỡng kiến thức công nghệ
mới và đào tạo nghề cho công nhân kỹ thuật theo tiêu chuẩn
than Việt Nam và lao động dôi dư ngoài lò vào làm việc trong
lò. Chi phí cho công tác đào tạo mỗi năm hàng tỷ đồng. Việc
bố trí, sắp xếp cán bộ đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ
nghề nghiệp nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được
giao. Đi đôi với việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng động viên
khen thưởng người lao động, Công ty xử lý nghiêm túc những
trường hợp vi phạm nội quy, quy chế, nâng cao hiệu quả công
tác và lao động sản xuất.
Công tác định mức tiền lương được xây dựng, bổ sung kịp
thời và quản lý chặt chẽ 1.100 mức cho các khâu công việc.
Hoàn thiện quy chế trả lương, lập kế hoạch phân phối quỹ
lương... Bộ phận thống kê kế toán tài chính và kiểm toán được
củng cố và kiện toàn, nên việc tập hợp, giám sát các chi phí sản
xuất..., thu nợ nhanh để giảm nợ ngân hàng, trả lương, cân đối
tài chính, giải quyết chế độ cho người lao động thuận lợi. Công
tác kiểm toán đã từng bước giúp các phân xưởng và Công ty
khắc phục những tồn tại sai sót trong quá trình thực hiện các
quy định của Đảng, nhà nước và Tổng Công ty than Việt nam.
Sản xuất phải đi liền với bảo vệ thành quả đã đạt được,
Công ty đã xây dựng phương án bảo vệ tài sản, tài nguyên, tiếp
tục triển khai mô hình tự quản để nâng cao ý thức trách nhiệm
của công nhân viên chức, tăng cường lực lượng quản lý, giữ gìn
an ninh chính trị trật tự an toàn trên địa bàn Công ty quản lý.
Những vụ đào than trái phép, trộm than, phát hiện công nhân sử
dụng ma tuý và những trường hợp vi phạm nội quy của Công
ty đã được xử lý nghiêm minh. Các đơn thư gửi đến được giải
quyết cụ thể, thoả đáng và dứt điểm.
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Tiêu thụ sản phẩm là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa
quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh. Nhận thức sâu sắc
vấn đề này, lãnh đạo Công ty đã chủ trương kịp thời đẩy mạnh
công tác tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh tiếp thị để chiếm lĩnh thị
trường các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Mặt khác, rất coi trọng chất
lượng từ khâu khai thác đến sàng tuyển, phân loại, chế biến bảo
đảm tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành quy định, đầu tư
thêm dây chuyền BKG (KT6); lắp mới sàng có công suất lớn
TVCR-62 (GI-XL62) thay cho sàng BKG; Mở rộng các kho
than, bến bãi, tăng cường hệ thống vận tải; có phương pháp bán
hàng hợp lý như hướng dẫn và trách nhiệm với sản phẩm bán
ra cho khách hàng, kiên quyết với những trường hợp gây nhũng
nhiễu, phiền hà với khách hàng, tạo mọi điều kiện cho khách
hàng lấy hàng thuận lợi... Mặt khác, do yêu cầu xã hội cần
nhiều than hơn trước, chính sách kích cầu của Đảng, nhà nước
đã thúc đẩy ngành sản xuất vật liệu xây dựng phát triển tạo điều
kiện cho sản xuất than đi lên.
Sản xuất - kinh doanh phát triển, lo đủ việc làm ổn định
cho hơn 5.000 người, thu nhập bình quân của cán bộ công
nhân viên ngày một nâng lên, năm 2000 là: 976.000đồng/
người/tháng, thì năm 2002 là: 1.547.000 đồng/người/tháng.
Năm 2003 là 1.800.000 đ/tháng/người, 6 tháng đầu năm
2004 là: 2.100.000đ/người/tháng. Những năm gần đây, công
tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
được lãnh đạo Công ty rất quan tâm đặc biệt là từ năm 2002,
đối tượng hàng đầu là đội ngũ thợ lò. Mỗi năm đã chi gần
chục tỷ đồng bằng hiện vật cho các bữa ăn giữa ca và sau ca.
Tổ chức khám định kỳ cho những người lao động trong môi
trường nặng nhọc, độc hại. Giám định thương tật cho những
người bị tai nạn lao động. Tổ chức cho công nhân và những
người bị tai nạn lao động đi điều trị và dưỡng bệnh nghề
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nghiệp, thăm hỏi giúp đỡ những gia đình khó khăn, thuộc đối
tượng chính sách. Ký hợp đồng bảo hiểm thân thể, tổ chức đi
tham quan cho công nhân viên chức, trang cấp đầy đủ bảo hộ
cho người lao động. Trợ giúp kịp thời và sắp xếp công việc
hợp lý cho những người sức khoẻ yếu. Xây dựng một số công
trình như: Nhà ăn, nhà ở, nhà làm việc, nhà tắm, nhà giặt và
hong phơi quần áo, nhà để xe máy, sửa chữa nâng cấp bệnh
viện, nhà ăn ở tập thể hoàn thiện các hệ thống đường bê tông
nối liền trong Công ty để phục vụ sản xuất và đời sống cán
bộ công nhân. Mỗi năm chi hàng tỷ đồng(1) cho các dự án
cải tạo môi trường trong khu vực mỏ được địa phương cùng
tham gia ủng hộ.
Vừa tích cực đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, cán
bộ công nhân viên Công ty tham gia đóng góp vào quỹ từ
thiện, quỹ văn hoá, quỹ hỗ trợ người nghèo, ủng hộ đồng bào
lũ lụt, vùng sâu vùng xa với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Đoàn thanh niên Công ty phối hợp với đoàn thanh niên địa
phương và nhà trường giáo dục thiếu niên nhi đồng khu vực,
thường xuyên động viên các em học giỏi, làm nhiều việc tốt...
tham gia vào việc chống tệ nạn xã hội, nghiện hút, giữ gìn an
ninh trật tự xã hội.
Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, Công đoàn
Công ty nhiều năm được cấp trên công nhận là cơ sở vững
mạnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ vững
mạnh xuất sắc. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Công ty được Trung ương đoàn tặng cờ cơ sở vững mạnh 5
năm liền (1997-2003).

(1) 1% chi phí sản xuất than.
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CHƯƠNG X

CÔNG TY THAN MẠO KHÊ ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI,
HIỆN ĐẠI HÓA TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH
(2005-2014)
I. CÔNG TY THAN MẠO KHÊ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG
THỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO SẢN XUẤT KINH
DOANH (2005-2009)

Năm 2005 là năm các cấp uỷ Đảng trong cả nước tiến hành
Đại hội đại biểu tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của
Đảng. Trong bối cảnh đó, ngành than có sự thay đổi lớn về cơ
chế quản lý, chuyển từ mô hình Tổng công ty sang Tập đoàn
công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và thực hiện sản
xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp. Tháng 8-2005, Đảng
bộ Công ty than Mạo Khê tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ
XXVIII, nhiệm kỳ 2005-2010. Đại hội đã đánh giá kỹ những
kết quả đạt được và những tồn tại trong nhiệm kỳ qua trên lĩnh
vực sản xuất - kinh doanh, công tác chăm lo đời sống CNVC và
quá trình thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác lãnh
đạo các đoàn thể quần chúng.
Trên cơ sở nhận định, đánh giá những thuận lợi, khó khăn
cả về khách quan và chủ quan giai đoạn 2005-2010, Đại hội đã
xác định mục tiêu của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ mới,
đó là: “Đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, phấn đấu hoàn thành
thắng lợi các chỉ tiêu. Đầu tư thiết bị và áp dụng tiến bộ kỹ thuật
mới vào khấu than và đào lò. Duy trì diện sản xuất than hiện có,
tập trung triển khai các dự án phát triển mỏ xuống mức sâu, bảo
đảm KTCB-ATLĐ (kỹ thuật cơ bản an toàn lao động). Đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dần đời sống vật
chất và tinh thần cho CNVC. Làm tốt công tác quốc phòng toàn
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dân. Giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Xây dựng các đoàn thể
vững mạnh, Đảng bộ công ty trong sạch vững mạnh”. Đại hội
đề ra 9 chỉ tiêu quan trọng trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh và
các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ.
Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Công ty lần thứ XXVIII trong điều kiện có nhiều khó khăn,
nguồn tài nguyên ngày càng xa trung tâm, nhiều lò chợ giáp
với các phay phá địa chất, vỉa biến động nhiều, than khai thác
không đảm bảo chất lượng so với kế hoạch, nhiều phân xưởng
vỉa than mỏng, đá kẹp nhiều phải thêm công tách đá để nâng
cao chất lượng, nhiều lò chợ phải chuyển diện sản xuất do đến
giới hạn dừng hoặc chất lượng than xấu, giá cả một số loại vật
tư, nguyên liệu đầu vào như xăng, dầu, sắt thép tăng, làm cho
công tác quản trị, giá thành gặp nhiều khó khăn.
Đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến vào khai
thác và đào lò. Đối với khai thác than hầm lò, trong năm 20052006, Công ty tiếp tục triển khai áp dụng công nghệ khai thác
chia lớp ngang nghiêng ở các phân xưởng KT7, KT11, công
nghệ khai thác chèn lò toàn phần kiểu KAKUCHI của Nhật
Bản tại vỉa 8 tây tầng -25/+30. Năm 2007, tổ chức lắp đặt giá
thuỷ lực di động XDY-1T2/LY tại 4 phân xưởng khai thác bằng
công nghệ lò chợ chia lớp ngang nghiêng: KT2, KT7, KT10,
KT11. Riêng PXKT6 đã lắp đặt hoàn chỉnh giá thuỷ lực di động
XDY khai thác theo công nghệ lò chợ hạ trần thu hồi than nóc;
PXKT5 lắp đặt giá thuỷ lực ZH 1600/16/24Z vào khai thác lò
chợ, đây là những công nghệ mới lần đầu được áp dụng. Để
tiết kiệm chi phí và giảm giá thành, Công ty đã đưa vì neo vào
chống giữ trong các đường lò đá. Đối với việc thi công đào lò
CBSX ở mức -150, từ năm 2007, đơn vị đã xử lý xong việc đào
lò qua phay FA an toàn, được lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao.
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Các khâu từ thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy móc
cơ điện phục vụ sản xuất đã được chủ động. Dây chuyền cơ giới
ô tô, máy xúc, máy gạt phục vụ kịp thời nhà sàng và khai thác
lộ vỉa.
Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định và tăng
trưởng. Mặc dù việc khai thác than hầm lò gặp khó khăn do đến
giới hạn dừng hoặc chất lượng than xấu, song với tinh thần chủ
động, sáng tạo của các phòng, ban tham mưu, của CBCNV các
phân xưởng đã khắc phục mọi khó khăn, xử lý kịp thời mọi phát
sinh. Sản lượng than hầm lò đã liên tục tăng trưởng, thể hiện
công tác đầu tư có chiều sâu và sự phát triển bền vững. Nhiều
lò chợ đạt công suất trên 12 vạn tấn/năm như KT1, KT2, KT3.
Doanh thu năm 2005 đạt 603 tỷ đồng, năm 2009 là 847 tỷ đồng,
tăng trưởng 40%. Nộp ngân sách nhà nước năm 2005 là 19 tỷ
đồng, năm 2009 đạt 53 tỷ đồng, tăng trưởng 179%.
Công tác an toàn - bảo hộ lao động được đặc biệt quan tâm.
Công ty đã tổ chức lực lượng giám sát an toàn chuyên trách.
Năm 2007, bộ máy làm công tác AT-BHLĐ cấp Công ty được
kiện toàn với 19 người và 24 hội đồng BHLĐ cấp phân xưởng
gồm 77 người, mạng lưới ATVSV gồm 283 người được bố trí
đầy đủ ở các tổ sản xuất. Hàng năm đều tổ chức cho CBCNV
đăng ký bảo đảm AT-BHLĐ. Đặc biệt với mỏ siêu hạng về khí
nổ CH4, công tác thông gió và quản lý khí mỏ được quan tâm
hàng đầu. Trong năm 2005, đã thành lập Phòng Thông gió và
quản lý khí mỏ. Giám sát chặt chẽ việc vận hành sử dụng 2 hệ
thống quan trắc tập trung của Nhật Bản và Ba Lan kết hợp đo
khí bằng tay tại các đường lò. Năm 2005, đã thi công xây dựng
trạm quạt gió chính mức +120, chính thức hoạt động từ tháng
1-2006. Chủ động đầu tư, mua sắm các trang thiết bị hiện đại,
tất cả các gương lò đi trong đá, trong than đều được tổ chức
khoan thăm dò phòng chống bục nước.
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Công tác quản trị tài nguyên có nhiều cố gắng trong việc
khai thác các lộ vỉa, các khu vực hầm lò gần biên giới mỏ, bảo
đảm hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên. Việc dự báo địa chất, địa
chất thuỷ văn đã đi vào nền nếp. Công tác thông gió, thoát nước
đã đáp ứng tốt cho sản xuất, nhất là với yêu cầu nghiêm ngặt
mỏ có hàm lượng khí nổ siêu hạng, khai thác ở độ sâu -150m.
Trong những năm qua, việc đảm bảo giữ vệ sinh môi trường đã
đặt ra những đòi hỏi hết sức cấp thiết, vừa giải quyết vấn đề giữ
vệ sinh công nghiệp cho khâu sản xuất hiện tại, vừa phục hồi
môi trường, cảnh quan khu mỏ do lịch sử để lại từ nhiều năm
trước, đồng thời giải quyết mối quan hệ gắn bó giữa Công ty với
nhân dân và chính quyền địa phương.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng hiện đại hoá,
tập trung, theo chiều sâu, nhằm nâng cao công suất khai thác,
vận chuyển, sàng tuyển than. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ
bản năm 2005 đạt 92,3 tỷ đồng. Năm 2007 đạt 167 tỷ đồng,
năm 2009 là 278 tỷ đồng, tăng trưởng 193%. Đã tập trung
đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng như
Hệ thống băng tải ngoài trời từ sân công nghiệp MK1 về nhà
sàng; Dây chuyền nâng cao chất lượng than, hệ thống tời hỗ
trợ người đi bộ tại giếng chính +30/-25 và từ -80/-150, trạm
quạt gió mức +120, trạm máy phát điện dự phòng 2.500KVA.
Hệ thống mương thoát nước mặt bằng +30. Lắp đặt và cải tạo
hệ thống dây chuyền sàng 2, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật đưa
khung giá di động ZH1600/16/24Z vào hoạt động; thay thế dây
băng tải lõi thép B.1000 lắp đặt ở giếng chính mức -80 và dây
băng tải thuộc phân xưởng sàng tuyển than. Đưa tổ hợp giàn
chống 2ANSH vào khai thác than vỉa dốc ở lò chợ vỉa 8 tây tầng
-25/+30 thuộc phân xưởng khai thác 12.
Nhiều trang thiết bị phục vụ khai thác, vận tải thường xuyên
được sửa chữa, đầu tư mua sắm. Năm 2005 mua sắm 3 máy nén
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khí di động phòng nổ, 02 máy xúc đá, 20 xe goòng 3 tấn, 9 bộ
máy cào, 01 máy đào lò AM 45. Năm 2007 tiếp tục đầu tư mua
sắm hệ thống giá thuỷ lực di động XDY-1T2/LY cho lò chợ
lớp trụ hạ trần và chia lớp ngang nghiêng, hệ thống giá khung
di động ZH1600/16/24Z cho lò chợ áp dụng công nghệ hạ trần,
5 xe vận tải 20 tấn, 3 xe vận tải 16 tấn, 1 máy xúc thuỷ lực gầu
ngược 2,8m3/gầu, 1 máy xúc Kawasaki 4m3/gầu, 5 máy xúc đá
hầm lò, 14 máng cào tải than 80 tấn/giờ và 100 xe goòng 3 tấn.
Do chất lượng than của Công ty Than Mạo Khê không cao,
tỷ lệ than cục thấp, nên Công ty rất quan tâm đến công tác KCS
và tiêu thụ. Về công tác tổ chức, từ năm 2007, Công ty quyết
định thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng than. Tăng
cường công tác nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật. Thường
xuyên cập nhật và dự báo sớm, chính xác về điều kiện địa chất,
lập tiến độ đào lò, khai thác than hợp lý để có phương án cho
các đơn vị chủ động trong sản xuất. Nhiều biện pháp quản lý
chất lượng được áp dụng như: Theo dõi và cập nhật chất lượng
của các phân xưởng khai thác than hầm lò 1 tuần/lần để sớm
có biện pháp chỉ đạo, trải lưới thép nóc lò để hạn chế tụt nóc.
Kết hợp với Viện KHCN mỏ để áp dụng công nghệ tuyển than
có chất lượng xấu (bằng phương pháp huyền phù tự sinh, dây
chuyền tuyển manhêtit). Một số lò chợ có chất lượng than xấu
được bố trí chuyển sang diện sản xuất có chất lượng than tốt
hơn. Công tác pha trộn chuẩn bị chân hàng, điều hành tiêu thụ
đã có nhiều chuyển biến. Phối kết hợp với ngành đường sắt,
đường thuỷ để vận chuyển tiêu thụ than cho nhà máy nhiệt điện
Phả Lại, phân đạm Hà Bắc, phục vụ xuất khẩu và một số hộ tiêu
thụ lớn khác. Đầu tư nâng cấp sàng BKG của hệ thống sàng cũ
bằng sàng GIN62A để nâng cao hiệu suất tách than cám, qua đó
tăng tỷ lệ thu hồi than. Vì vậy, trong giai đoạn 2005-2010, mặc
dù sản lượng than nguyên khai hàng năm không tăng, nhưng
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doanh thu hàng năm của Công ty vẫn tăng, trong đó có nguyên
nhân từ tăng chất lượng khai thác và chế biến.
Công tác tổ chức lao động đã tập trung giải quyết tình trạng
mất cân đối cơ cấu lao động, tăng tỷ lệ thợ lò, bổ sung kịp thời
lao động cho dây chuyền sản xuất chính, hoàn thiện các quy
chế định biên, định mức lao động, quy chế trả lương, trả thưởng.
Đổi mới về công tác tổ chức sản xuất, bổ nhiệm, bố trí cán bộ;
tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng lao động.
Hoạt động tài chính có nhiều cố gắng, bảo đảm đủ tài chính
phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của CBCNVC, trích
nộp ngân sách nhà nước đầy đủ. Công tác kiểm toán nội bộ
được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện sai sót, hướng dẫn
giải pháp hoàn thiện, phòng ngừa sai phạm. Công tác kế hoạch
và quản lý có nhiều tiến bộ. Việc xây dựng kế hoạch sản xuất,
kinh doanh được thực hiện tốt theo tháng, quý, năm, trên cơ sở
kế hoạch tổng thể hàng năm Tập đoàn giao. Việc giao kế hoạch
đầu kỳ cho các phân xưởng đã sát với thực tế, tạo điều kiện cho
đơn vị chủ động thực hiện kế hoạch. Thường xuyên theo dõi,
rà soát việc triển khai thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó nhanh
chóng phát hiện những vướng mắc, khó khăn, kịp thời đề xuất
các phương án thay thế, hoặc đề nghị Tập đoàn điều chỉnh kế
hoạch cho phù hợp với thực tế. Đã xây dựng và ban hành hướng
dẫn quy chế, định mức giao khoán và quyết toán chi phí sản
xuất kịp thời, chính xác, tạo ra phong trào hợp lý hoá sản xuất,
tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu, điện năng của các phân xưởng,
bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ biện pháp tiết kiệm,
tận dụng vật tư cũ sẵn có trong những năm qua, kho vật tư của
Công ty đã giảm hàng chục tỷ đồng tồn kho, đây chính là kết
quả thiết thực nhất của phong trào “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà đội ngũ cán bộ, đảng viên,
CNVC Công ty than Mạo Khê tích cực tham gia.
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Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động lao động sản xuất, công
tác chăm lo đời sống CNVC, người lao động luôn được quan
tâm. Các chế độ bồi dưỡng độc hại, bữa ăn sau ca được đảm
bảo. Duy trì chế độ nghỉ điều dưỡng, khám chữa bệnh định
kỳ cho người lao động. Hàng năm, Công ty chi tiền và hỗ trợ
phương tiện cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát theo tiêu
chuẩn. Những người lao động giỏi, có thành tích xuất sắc được
mời đi tham quan, nghỉ dưỡng ở trong và ngoài nước. Công
nhân lò được phục vụ tắm nước nóng, được giặt quần áo bảo
hộ, giặt ủng. Công nhân ở nhà tập thể của Công ty không phải
trả tiền. Do hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiền lương
của công nhân liên tục được cải thiện, năm 2005, thu nhập bình
quân của Công ty đạt 2,396 triệu/người/tháng, năm 2009 tăng
lên 5,8 triệu đồng/người/tháng.
Nhiều công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần của
người lao động được xây dựng mới, được sửa chữa, nâng cấp
như nhà truyền thống, nhà văn hoá, nhà sinh hoạt mỏ, khu tập
thể Quang Trung. Những gia đình công nhân gặp khó khăn, bị
tai nạn lao động, gia đình thuộc diện chính sách được thăm hỏi,
động viên và hỗ trợ kịp thời. Mối quan hệ giữa Công ty và nhân
dân, chính quyền địa phương luôn được duy trì. Công ty còn
tích cực, chủ động tham gia đóng góp các quỹ xoá đói, giảm
nghèo, hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam-đioxin, phụng
dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đóng góp từ thiện cho
các tổ chức xã hội trên địa bàn, thể hiện sự gắn bó giữa doanh
nghiệp với cộng đồng.
Song song với tập trung phát triển sản xuất, cải thiện và
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, công
tác an ninh quốc phòng được Đảng uỷ, Ban Giám đốc luôn
quan tâm chỉ đạo. Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ Công ty luôn coi
198

trọng công tác quốc phòng an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội. Tiểu đoàn tự vệ thường xuyên củng cố và tổ chức tập luyện
theo đúng kế hoạch, dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ
quan quân sự địa phương. Tổ chức kết nghĩa và giúp đỡ Đại đội
6 bộ đội biên phòng (đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân) đóng quân ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Việc bảo vệ
an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các địa bàn sản xuất, công
tác của Công ty ngày một tốt hơn. Công ty phối hợp với chính
quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, tổ chức lực
lượng liên ngành, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn
các hành vi thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái
phép. Tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội,
thường xuyên thăm hỏi CBCNV đã tham gia quân ngũ nhân
ngày thương binh liệt sĩ, ngày hội quốc phòng toàn dân. Tiếp
nhận lại các công nhân của Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ
quân sự trở lại Công ty làm việc.
Hoạt động của tổ chức công đoàn và các đoàn thể quần
chúng được quan tâm. Trong giai đoạn 2005-2010, Ban Chấp
hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công
ty tích cực tuyên truyền, vận động CNVC, người lao động thực
hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, các quy định của Công ty; tự giác học tập nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia thi thợ giỏi, nâng bậc
hàng năm; đẩy mạnh hoạt động văn hoá thể thao. Trong 5 năm,
Công đoàn Công ty đã đảm nhận 1.500 công trình, phần việc,
hoàn thành vượt thời gian, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động sản
xuất, kinh doanh, phối hợp với chuyên môn xây dựng các quy
chế liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động;
đề nghị Tập đoàn hỗ trợ tiền xây dựng và sửa chữa nhà ở cho
các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số
tiền hơn 2 tỷ đồng; vận động đoàn viên đóng góp tiền ủng hộ
đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, thực hiện công tác đền ơn đáp
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nghĩa với số tiền nhiều tỷ đồng. Với những thành tích trong
hoạt động, năm 2009, Công đoàn Công ty được Chủ tịch nước
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khoá X) của Ban
Chấp hành Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá”, triển khai cuộc vận động “tuổi trẻ Đoàn
Than Quảng Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, Đoàn Thanh niên Công ty đã triển khai tích cực các
nghị quyết của Đảng, của Trung ương Đoàn. Tổ chức tốt các
hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các hoạt động
văn hóa, thể thao. Tổ chức nhiều phong trào hành động tuổi trẻ
như Phong trào Thanh niên xung kích, sáng tạo, tham gia quản
lý và phát triển sản xuất kinh doanh, học tập nâng cao trình độ,
Phong trào Thanh niên thi đua lao động sáng tạo, tiến quân vào
khoa học kỹ thuật, xung kích đảm nhận các công trình phần
việc, xây dựng các mô hình thanh niên quản lý, Phong trào
Thanh niên nêu cao tinh thần yêu nước, đi đầu giữ vững an ninh
trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, nhân đạo từ thiện. Tuổi
trẻ Công ty luôn xung kích đi đầu, cùng với chuyên môn đảm
nhiệm nhiều công trình, phần việc khó, trọng điểm như công
trình: Lắp đặt tời hỗ trợ người đi bộ tại giếng chính -25, công
trình đào 300m lò mở diện khai thác mới tại mức +25 Tràng
Khê... Trong nhiệm kỳ, việc xây dựng những mô hình thanh
niên quản lý và tham gia quản lý trong các lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, tiêu
biểu như các mô hình: Lò chợ công suất kỷ lục 13 vạn tấn/năm
của PX KT3, tổ đào lò đá thanh niên quản lý Lê Đức Hiền PX
Đá 5 với kỷ lục 650 m/năm, được lãnh đạo Tập đoàn và Công
ty khen thưởng. Thông qua hoạt động thực tiễn, 566 đoàn viên
ưu tú được lựa chọn cử đi học lớp nhận thức về Đảng, 281 đoàn
viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khoá
XXVIII, trong giai đoạn 2005-2010, Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, củng cố công tác xây
dựng Đảng, công tác tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo
của cấp uỷ và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong
Đảng bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng thường xuyên đạt 95-97%, nhiều hội nghị
tuyên truyền đã mời báo cáo viên Trung ương về truyền đạt Nghị
quyết. Đảng bộ Công ty đã xây dựng kế hoạch, chương trình
hành động, tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” với 3 chuyên đề, 10 nội dung. Sơ kết 3 năm cuộc vận động
(2007-2009) đã biểu dương 8 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu cấp
Công ty, 03 cá nhân được Tập đoàn biểu dương. Trong nhiệm kỳ,
Đảng uỷ Công ty đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho
hơn 500 quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho
đảng viên mới, thông qua thử thách rèn luyện, 359 đoàn viên,
quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có 50 đảng
viên là nữ. Qua tổng kết đánh giá xếp loại hàng năm, số chi bộ
đạt trong sạch vững mạnh đạt hơn 73%, đảng viên đủ tư cách,
hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 82%. Toàn Đảng bộ không có chi bộ
yếu kém, có 12 chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc liên tục
4 năm. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, có 01 đồng
chí đảng viên xuất sắc tiêu biểu được Tỉnh uỷ Quảng Ninh tặng
Bằng khen và 03 đồng chí được Tập đoàn TKV khen thưởng.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tiến hành 14 cuộc
kiểm tra, xử lý kỷ luật 50 đồng chí, trong đó khiển trách 36,
cảnh cáo 11, cách chức 01, khai trừ 02 trường hợp ra khỏi Đảng.
Đầu năm 2010, do tác động của cơ chế thị trường và mặt
trái của xã hội, một số đồng chí cán bộ quản lý và chiến sĩ
phòng Bảo vệ do thiếu trách nhiệm trong quản lý tài nguyên
ranh giới mỏ, gây hậu quả nghiêm trọng nên một số đồng chí
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cán bộ đã bị xử lý kỷ luật và pháp luật. Tháng 6-2010, Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã điều đồng
chí Nguyễn Ngọc Cơ, Giám đốc Công ty Than Uông Bí về làm
Giám đốc Công ty. Đồng chí cùng với cán bộ, công nhân tháo
gỡ khó khăn ổn định sản xuất.
Hưởng ứng Nghị quyết liên tịch giữa Tổng Giám đốc và
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, giám đốc và Công
đoàn Công ty đã liên tục tổ chức nhiều đợt phát động thi đua
mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua: Lao động
giỏi, xung kích sáng tạo, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ
giỏi, thi đua xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phong trào thi
đua giỏi việc nước, đảm việc nhà của nữ CNVC... đã trở thành
mục tiêu phấn đấu thường xuyên của các đơn vị trong toàn công
ty. Kết quả của phong trào thi đua những năm qua đã có hàng
trăm lượt cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, Tập đoàn,
cấp Bộ Công thương. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các
loại; 01 tập thể và 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao
quý: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
II. CÔNG TY THAN MẠO KHÊ ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH
HIỆN ĐẠI HÓA TRONG SẢN XUẤT, TÍCH CỰC CHĂM LO, CẢI
THIỆN ĐỜI SỐNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN (2010-2014)

Tháng 6 năm 2010, Đảng bộ Công ty than Mạo Khê tiến
hành Đại hội lần thứ XXIX, Đại hội đề ra mục tiêu: “Phát triển
sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản.
Áp dụng công nghệ mới vào khai thác, đảm bảo an toàn lao
động, môi trường sinh thái; tăng năng suất, cải thiện chất lượng
than. Tăng cường quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo đời
sống vật chất và tinh thần cho CNVC. Làm tốt công tác quốc
phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các
đoàn thể quần chúng vững mạnh, đảng bộ Công ty trong sạch
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vững mạnh”(1). Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và 5 giải pháp
nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra.
Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra cũng như sự
chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (TKV), ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết (năm 2010)
với không ít khó khăn tác động và ảnh hưởng đối với sản xuất
kinh doanh than như: lãi suất vay cao, giá cả nhiều loại vật tư
thiết bị tăng cao... trong khi đó điều kiện của Công ty còn nhiều
khó khăn: Một số diện sản xuất xa trung tâm, vỉa than có biến
động lớn về địa chất, chất lượng than kém, công tác quản lý tài
nguyên trong ranh giới mỏ còn diễn biến phức tạp, công tác tổ
chức của Công ty có nhiều biến đổi nên phần nào đã ảnh hưởng
đến quá trình lãnh đạo, quản lý sản xuất kinh doanh. Song được
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn
(TKV), sự lãnh đạo đúng hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ,
sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty, cùng
sự đồng tâm nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên trong
Công ty nên năm 2010 Công ty sản xuất vượt chỉ tiêu kế hoạch
đề ra 1.622.172 tấn/1.600.000 tấn đạt 101% kế hoạch. Năm
2011 sản xuất 1.780.497/1.722.000 tấn than nguyên khai đạt
103% kế hoạch.
Bước sang năm 2012, 2013 và những tháng đầu năm 2014
do tác động và chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu
và sự giảm sút của nền kinh tế trong nước, Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cắt giảm kế hoạch sản
lượng khai thác than do nhu cầu tiêu thụ giảm. Từ đó kéo theo
sự giảm sút về việc làm và thu nhập của cán bộ công nhân viên
trong Tập đoàn nói chung và Công ty Than Mạo Khê nói riêng.
Song, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, nhạy bén và kịp
(1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tại Đại hội lần thứ XXIX (nhiệm
kỳ 2010-2015), tháng 6-2010, trang 10.
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thời của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty, nên sản lượng khai
thác than cả năm 2012 của Công ty vẫn vượt chỉ tiêu kế hoạch
đã đề ra: 1.718.000 tấn/1.650.000 tấn, đạt 104%; năm 2013 đạt
1.848.075 tấn/1.800.000 tấn, đạt 103%.
Công ty luôn duy trì 21 phân xưởng sản xuất hầm lò, trong
đó có 13 phân xưởng khai thác, 4 phân xưởng đào lò, 3 phân
xưởng vận tải và 1 phân xưởng thông gió cấp cứu mỏ.
Nhằm tăng nhanh sản lượng, hàng năm Công ty quan tâm
đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Năm 2010, hoàn thành
dự án đầu tư đưa tời trục JK2,5m vào hoạt động đáp ứng yêu
cầu phục vụ vận chuyển công nhân, vật tư thiết bị của các phân
xưởng khai thác và đào lò làm việc ở mức -150. Đầu tư dàn chống
2ANSH (số 2), hệ thống giám sát khí mêtan. Năm 2011, Công
ty thực hiện kế hoạch đầu tư của Tập đoàn Than - Khoáng sản
Việt Nam như: Hệ thống dây truyền tuyển khí (hoàn thành và
đưa vào vận hành tháng 8/2011); triển khai dự án tuyến băng tải
than từ xưởng sàng 56 đến cảng Bến Cân; hệ thống cấp than cho
nhà máy nhiệt điện Mạo Khê; dự án khai thác hầm lò xuống sâu
dưới mức -150... Năm 2013, Công ty tiếp tục đưa vào sử dụng
một số dự án như: khu nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên; dự
án áp dụng giá khung thuỷ lực di động trong công nghệ khai thác
lò chợ trụ hạ trần cho các vỉa than có độ dốc đến 450; dự án phun
sương dập bụi nhà sàng tuyển và tuyến đường khu vực cửa lò
Công ty; dự án xử lý nước thải mặt bằng sân công nghiệp +17...
Kinh phí cho công tác xây dựng cơ bản mỗi năm một tăng.
Cùng với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty Than
Mạo Khê còn tập trung nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ của
khoa học công nghệ vào sản xuất. Từ tháng 7 năm 2010, Công ty
lựa chọn thí điểm và triển khai rộng khắp việc chống vì sắt S:7m2
đối với các lò dọc vỉa than, giảm mét xén và duy trì tiết diện lò.
Năm 2011, Công ty tiến hành thử nghiệm các vì chống kín 4 mặt
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hình tròn móng ngựa vào chống ở các đường lò dọc vỉa than để
tăng độ ổn định của các đường lò. Năm 2013 đưa công nghệ giá
phân thể vào khai thác lò chợ vỉa 9B Đông tầng -150/-80.
Để phục vụ tốt việc vận chuyển, bốc dỡ đất đá, than hàng
năm Công ty thường xuyên quan tâm đầu tư trang thiết bị xe
máy đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2010, tổng sản
lượng kéo than, đá và vật tư: 1.797.426 tấn đạt 103% kế hoạch,
năm 2011, tỷ lệ huy động và sử dụng ô tô xe máy hoạt động
bình thường (ô tô 44/46 cái đạt 95%; máy gạt 7/8 cái đạt 87%;
máy xúc 10/10 cái đạt 100%...). Năm 2012 bốc xúc 3,6 triệu
tấn/3,1 triệu tấn, đạt 118% kế hoạch, san gạt 3,2 triệu tấn/2,8
triệu tấn, đạt 114% so với kế hoạch.
Đẩy mạnh sản xuất đi đôi với tăng cường công tác an toàn,
cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, Công ty thường
xuyên tổ chức kiểm tra chéo kỹ thuật giữa các phân xưởng, kịp
thời bổ sung các biện pháp cho các phân xưởng nên ít xảy ra tai
nạn. Mặt khác, tích cực tập huấn, bồi dưỡng huấn luyện, kiểm
tra quản lý quy trình kỹ thuật cho người lao động, biên soạn
nhiều tài liệu về quy trình, quy định vận hành thiết bị và an toàn
về công tác cơ điện...
Để cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên,
Công ty tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
và thường xuyên giáo dục huấn luyện, kiểm tra quản lý kiến
thiết cơ bản và vệ sinh an toàn lao động, tổ chức phục vụ cứu
hộ, cấp cứu, nâng cấp cải tạo nhà sàng... Tuy nhiên, do ý thức
chấp hành và tính chủ động ngăn ngừa sự cố, tai nạn lao động
trong công nhân chưa nghiêm túc nên tai nạn lao động còn cao,
năm 2010 xảy ra 28 vụ, làm 3 người chết, 26 người bị thương,
năm 2011 xảy ra 35 vụ. Từ năm 2012 do làm tốt công tác an
toàn lao động, đổi mới phương thức tuyên truyền về kỹ thuật an
toàn lao động đến các đơn vị sản xuất nên số vụ tai nạn lao động
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trong sản xuất giảm hẳn so với năm 2011, 2010, chỉ để xảy ra
11 vụ, năm 2013 là 23 vụ.
Tiêu thụ sản phẩm là một nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa
quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh. Nhận thức sâu sắc
vấn đề này, lãnh đạo Công ty đã chủ trương kịp thời đẩy mạnh
tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. Mặt khác coi trọng chất lượng từ
khâu khai thác đến sàng tuyển, phân loại, chế biến, vì vậy Công
tác sàng tuyển luôn duy trì ổn định, hàng năm chủ động duy tu
bảo dưỡng thiết bị hệ thống máy sàng khô và dây chuyền máy
tuyển đáp ứng nhu cầu sàng hết than theo sản xuất, đặc biệt
Công ty đã chỉ đạo vận hành hiệu quả dây chuyền tuyển khí để
tuyển cám 7a pha trộn với cám 6a, đáp ứng chân hàng tiêu thụ
cám 6b cho nhà máy nhiệt điện Mạo Khê và xuất khẩu.
Sản xuất phải đi liền với bảo vệ thành quả đã đạt được, hàng
năm Công ty xây dựng phương án bảo vệ tài sản, tài nguyên
và tiếp tục thực hiện triển khai mô hình tự quản để nâng cao
ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, tăng cường lực
lượng quản lý, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Công ty quản
lý. Những vụ lấn chiếm, khai thác trái phép, trộm cắp than...
việc công nhân vi phạm các tệ nạn xã hội, nội quy, quy chế của
Công ty được xử lý nghiêm minh. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo
được tiếp nhận và giải quyết cụ thể, thỏa đáng, dứt điểm.
Sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo công ăn việc làm
ổn định cho hơn 5.000 cán bộ công nhân viên trong toàn Công
ty, thu nhập bình quân hàng năm ngày một tăng, năm 2010 đạt
7.188.000 đồng/người/tháng, đạt 107% kế hoạch, tăng so với
năm 2009 là 24%; năm 2011 đạt 8.952.000 đồng/người/tháng,
so với kế hoạch Tập đoàn TKV giao 8.170.000 đồng/người/
tháng, đạt 109%; năm 2012 đạt 8.750.000 đồng/người/tháng,
so với kế hoạch Tập đoàn TKV giao 8.110.000 đồng/người/
tháng, đạt 107%. Hàng năm Công ty chi hàng chục tỷ đồng
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chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổ
chức khám chữa bệnh định kỳ, giám định thương tật cho những
công nhân bị tai nạn lao động. Tổ chức cho cán bộ công nhân
viên đi nghỉ dưỡng, tham quan du lịch... Xây dựng một số công
trình như: Trạm xá, nhà ăn, nhà tắm... đặc biệt Công ty đầu tư
xây dựng khu nhà ở tập thể cho công nhân trị giá hàng trăm
tỷ đồng đã đưa vào sử dụng. Hàng năm Công ty tổ chức khám
bệnh cho hơn 10 nghìn lượt người, cấp phát thuốc trên 15 nghìn
đơn. Công tác kiểm tra môi trường lao động, phòng chống dịch
bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên
kịp thời và hiệu quả.
Vừa tích cực đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống về vật
chất và tinh thần, cán bộ công nhân viên Công ty than Mạo Khê
còn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ vào quỹ từ thiện, hỗ trợ
người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt... Đoàn thanh niên Công
ty phối hợp với đoàn thanh niên địa phương và các nhà trường
trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động giáo dục thanh
thiếu niên nhi đồng, thường xuyên động viên các em học giỏi,
làm nhiều việc tốt... tham gia các hoạt động chống các tệ nạn xã
hội như: nghiện hút, giữ gìn an ninh trật tự xã hội...
Đi đôi với sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm đến
công tác tổ chức cán bộ và hoạt động của các đoàn thể chính trị
Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên...
Công tác tổ chức và cán bộ được Đảng uỷ, lãnh đạo Công
ty quan tâm thường xuyên, năm 2010 Công ty thành lập mới
03 phân xưởng (Xây dựng, Đời sống - dịch vụ, Vận tải 3), bổ
nhiệm các chức danh cán bộ quản lý: 39 cán bộ từ Phó Quản
đốc trở lên. Trong công tác tổ chức sản xuất, năm 2011 Công
ty đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác để chỉ đạo và giám sát
công tác tổ chức sản xuất các phân xưởng khai thác than gặp
khó khăn như KT7, KT13. Hoàn thành quy hoạch cán bộ giai
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đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Bước sang năm 2012, Công
ty thành lập 3 đầu mối gồm: Trạm y tế (01/01/2012), phòng Thi
đua văn hóa thể thao (ngày 01/5/2012) và Ban quản lý dự án
Giếng đứng (ngày 01/12/2012).
Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn
công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, từ ngày 01/8/2013
Công ty chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH 1TV thành
đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (chi nhánh của TKV). Công ty tiến hành
điều chuyển chức năng nhiệm vụ thanh tra pháp chế từ phòng
Bảo vệ quân sự sang phòng Kiểm toán; sáp nhập phòng tin học
về Văn phòng, phòng Xây dựng - Môi trường về phòng Đầu tư,
tách phân xưởng điện nước thành 2 phân xưởng Điện và Nước.
Lập và triển khai xong phương án đổi mới cơ cấu chuyển đổi
Công ty. Chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành mới các Quy chế,
quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, quy định trả
lương và quy chế khen thưởng...
Đảng uỷ Công ty hàng năm tập trung làm tốt công tác lãnh
đạo tuyên truyền thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
Hàng năm qua đánh giá, xếp loại có trên 80% đảng viên hoàn
thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới được
Đảng uỷ quan tâm, năm 2011 kết nạp được 70 đảng viên mới,
năm 2012 kết nạp 67 đảng viên mới, năm 2013 kết nạp 69 đảng
viên mới.
Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số
25-KH/ĐU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Than
Quảng Ninh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.
Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng chương trình triển khai các
mặt công tác, trong đó việc triển khai học tập và làm theo tấm
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gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng
từ các chi bộ đến Đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội trong
toàn Công ty, với chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành
của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, 100%
cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ, 97% đảng viên tham gia học
tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, về tu dưỡng rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn,
rèn luyện đạo đức lối sống quan hệ mật thiết với quần chúng
nhân dân giữ vững danh hiệu người đảng viên cộng sản.
Cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của
Đảng, Đảng ủy Công ty tập trung khắc phục những tồn tại, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, làm tốt công tác an toàn
bảo hộ lao động và bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ. Đến nay
không còn hiện tượng khai thác than trái phép, hầu hết cán bộ,
đảng viên giữ gìn được phẩm chất đạo đức lối sống...
Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp phát động phong trào thi
đua lao động sản xuất với mục tiêu chung là “An toàn - Đổi
mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”. Tham mưu và triển khai thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công
đoàn - Đoàn thanh niên về thực hiện công tác an toàn, bảo hộ
lao động. Tuyên truyền hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tuyên truyền học tập Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp
hành trung ương Đảng (khóa XI), chú trọng nhân điển hình tiên
tiến, các tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong
hoạt động đoàn thể, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, hội viên, công
nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống.
Hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty có nhiều đổi mới
đã mang lại hiệu quả, thể hiện qua các phong trào thi đua, phong
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trào thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua
đảm nhận công trình, phần việc khó, phong trào luyện tay nghề
thi thợ giỏi, phong trào phát huy sáng kiến, tiết kiệm. Chính vì
vậy, trong 5 năm từ 2008 đến 2012, toàn Công ty có 849 sáng
kiến và đề tài áp dụng khoa học kỹ thuật làm lợi cho Công ty gần
80 tỷ đồng, có 10 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Công ty đã tặng thưởng cho
các tập thể và cá nhân có sáng kiến cải tiến trên 2 tỷ đồng.
Qua các phong trào thi đua lao động sản xuất đã có nhiều
tập thể và cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu thi đua các
cấp về thành tích lao động sản xuất, trong công tác. Công đoàn
Công ty vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động
hạng nhất, 7 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng Ba, 20 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và
nhiều danh hiệu thi đua khác.
Đoàn thanh niên Công ty làm tốt công tác giáo dục chính
trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Hàng năm phát động và
triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng thanh niên. Tổ chức
thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty lần thứ
XXIX nhiệm kỳ 2012-2014. Các phong trào thi đua lao động
sản xuất, các mô hình thanh niên tham gia quản lý, công tác
bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự đã được Đoàn thanh
niên triển khai đạt hiệu quả cao. Năm 2013, Đoàn thanh niên
Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng Nhì.
Hội cựu chiến binh Công ty hàng năm làm tốt công tác
tuyên truyền trong các phân hội, chi hội và hội viên thi đua
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Làm tốt việc tham
mưu trong công tác tuyển quân làm nghĩa vụ quân sự, huấn
luyện dân quân tự vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong Công ty...
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Kết luận
Nằm lọt giữa vùng nông thôn và miền núi, trở thành trung
tâm công nghiệp và là nơi có truyền thống cách mạng. Công ty
Than Mạo Khê đã trở thành mảnh đất tốt, tạo điều kiện thuận
lợi cho mọi người hoạt động, công tác và lao động sản xuất.
Sáu mươi năm kể từ ngày khôi phục (tháng 11 năm 1954
đến tháng 11 năm 2014) là chặng đường đầy gian lao và thử
thách. Từ hoang tàn đổ nát, sản xuất hoàn toàn bằng thủ công,
đến nay đã được cơ giới hóa nhiều khâu, trở thành dây chuyền
sản xuất tương đối hoàn chỉnh. Nhà ở, nhà làm việc, công viên,
nhà truyền thống, nhà mẫu giáo, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí
khang trang sạch đẹp. Quá trình xây dựng và phát triển của
Công ty là cơ sở góp phần tạo nên thị trấn Mạo Khê sầm uất
ngày nay.
Sáu mươi năm đó, Công ty đã sản xuất được 43.208.009 tấn
than nguyên khai cho Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân được trên
công nhận là chiến sĩ thi đua, tổ lao động xã hội chủ nghĩa...
Không ít người được thưởng Bằng lao động sáng tạo. Công ty
Than Mạo Khê cũng là đơn vị đạt danh hiệu “Quyết thắng”
nhiều năm liền... Với những thành tích đó cán bộ công nhân
Công ty đã được Nhà nước, Bộ, tỉnh... tặng nhiều phần thưởng
cao quý.
Có người đã phấn đấu trở thành cán bộ cấp cao của Đảng và
Nhà nước ta, có người trở thành Anh hùng lao động, chiến sĩ thi
đua nhiều năm liền, tiêu biểu là các đồng chí: Phạm Thế Duyệt,
nguyên uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Thành uỷ Hà Nội... Anh hùng Lao động Nguyễn Văn
Vỡi, Lều Vũ Điều, Nguyễn Văn Tía - Anh hùng Lao động thời
kỳ đổi mới, chiến sĩ thi đua 12 năm liền Ngô Nhuận... Có người
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đã trở thành đại biểu Quốc hội, uỷ viên Hội đồng nhân dân các
cấp, cán bộ Đảng và chính quyền các ban, ngành, đoàn thể ở
Trung ương và địa phương.
Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng
9/1960) đến Đại hội lần thứ V (1982), Đảng bộ Công ty Than
Mạo Khê đều có đảng viên trúng cử là đại biểu đi dự.
Quá trình khôi phục, xây dựng và phát triển của Công ty
Than Mạo Khê đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, công nhân
có bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dạn kinh nghiệm trong đấu
tranh cách mạng, cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm, tự lực
cánh sinh, sáng tạo trong lao động sản xuất, tạo dựng một đơn
vị sản xuất có bề dày truyền thống tốt đẹp, đời sống cán bộ,
công nhân ngày càng được cải thiện nâng cao cả về vật chất lẫn
tinh thần.
Công lao đó trước tiên thuộc về tất cả những cán bộ, công
nhân ưu tú đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp sản xuất than cho
Tổ quốc.
Công lao đó thuộc về tất cả những thế hệ công nhân từ mọi
miền của Tổ quốc về đây hội tụ, đoàn kết yêu thương, gắn bó,
bằng bàn tay, khối óc của mình, đổ mồ hôi và cả xương máu
trên những gương than để đổi lấy Mạo Khê hôm nay.
Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, công nhân
Công ty Than Mạo Khê nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn
đấu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất thật
nhiều than cho Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp
thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh do Đảng ta đề ra.
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Lễ khởi công Công trình đầu tư tôn tạo cụm di tích lịch sử cách mạng
khu vực Công ty Than Mạo Khê (ngày 30 tháng 8 năm 2004).
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Phòng mt

px khai thác 3

px khai thác 10

px khai thác 9

px khai thác 8

p.kiểm toán - thanh tra - pháp chế

p. KHZ

phòng tổ chức lđ

trạm y tế

px khai thác 6

px khai thác 7

phòng vật tư

px khai thác 5

px khai thác 4

phòng ĐTXD

Ban QL GĐMK

phòng trắc địa - địa chất

phòng TGN

phòng kỹ thuật

px khai thác 2

px khai thác 1

px đào lò số 5

px đào lò số 4

px đào lò số 2

px đào lò số 1

PX thông gió cc

PGĐ quản trị
chi phí, lđ tiền
lương, đ/sống

PGĐ kỹ thuật,
đầu tư,
môi trường

sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý hoạt
Giám đốc

px cung cấp nước

px đời sống - DV

px xây dựng

px sàng tuyển than

px điện

px cơ khí

px ô tô

px vận tải 3

px vận tải 2

p. an toàn - bhlđ

văn phòng công ty

phòng ktcđ

phòng tk kttc

p. KCS-TT

phòng BV - QS

px khai thác 13

px vận tải 1

phòng CH SX

px khai thác 12

px khai thác 11

pgđ an toàn bhlđ, pcmb

pgđ cơ điện,
cơ khí, vận tải
đào tạo, vhtt

kế toán trưởng

PGĐ sản xuất,
tiêu thụ BVQS

động sXKD công ty than mạo khê - TKV
công ty
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Danh sách tổng hợp cnvc
công ty than mạo khê
(Tính từ năm 1954 đến tháng 6 năm 2004)
Năm

Tổng số CNVC

1954

40

1955

160

1956
1957

216

1958

1.000

1959

887

1960

1.190

1961

3.354

1962

3.243

1963

3.278

1964

3.559

1965

4.071

1966

4.458

1967

4.073

1968

4.327

1969

4.383

1970

4.533

1971

4.898

1972

5.032

Ghi chú

Năm

Tổng số CNVC

1973

4.728

1974

4.658

1975

5.038

1976

5.145

1977

5.210

1978

6.205

1979

6.277

1980

5.955

1981

5.718

1982

5.866

1983

6.223

1984

7.032

1985

6.436

1986

6.622

1987

6.663

1988

6.407

1989

5.267

1990

4.257

1991

3.984

1992

3.778

1993

3.505

1994

3.474

Ghi chú

217

218

Năm

Tổng số CNVC

1995

3.499

1996

3.472

1997

3.444

1998

3.501

1999

4.537

2000

4.558

2001

4.567

2002

5.281

2003

5.463

2004

5.960

2005

5.809

2006

5.498

2007

4.531

2008

4.348

2009

4.537

2010

5.001

2011

4.993

2012

5.006

2013

4.901

2014

4.905

Ghi chú

Sản lượng than nguyên khai
qua các thời kỳ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Năm
1954-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
Trong đó
Năm 2000
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Dự kiến 2014
Σ

Sản lượng
280.422
1.368.400
1.551.000
2.002.000
2.612.300
2.657.271
2.770.069
2.020.347
2.738.544
5.760.358

Ghi chú

767.009
968.495
1.114.312
1.410.542
1.722.102
1.991.913
1.779.214
1.784.425
1.719.283
1.601.016
1.622.418
1.780.529
1.718.323
1.848.075
1.900.000
41.505.907 tấn
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Những phần thưởng cao quý của Công ty Than mạo khê
trong 60 năm qua 1954-2014
l

l

Công ty được phong tặng danh hiệu:
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Phân xưởng đào lò số 5 được phong tặng danh hiệu:
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

l

5 Huân chương Lao động hạng Ba

l

2 Huân chương Lao động hạng Nhì

l

1 Huân chương Lao động hạng Nhất

l

l
l

l

l

220

Cờ thưởng luân lưu thi đua khá nhất của Bác Hồ
(năm 1971)
3 cá nhân phong AHLĐ
2 phân xưởng được tặng thưởng Huân chương
Lao động
Công đoàn Công ty được tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng Ba
Đoàn thanh niên Công ty được tặng thưởng
Huân chương Lao động hạng Nhì

Chủ tịch công ty than mạo khê
qua các thời kỳ

Đ/c đậu quốc lam
Chủ tịch C.ty Than Mạo Khê
(2006 - 2008)

Đ/c vũ mạnh hùng
Chủ tịch C.ty Than Mạo Khê
(1/4/2008 - 31/12/2008)

Đ/c vũ thành lâm
Chủ tịch C.ty Than Mạo Khê
(1/1/2009 - 30/10/2009)

221

222

Đ/c nguyễn viết ngự
Chủ tịch C.ty Than Mạo Khê
(1/11/2009 - 9/5/2010)

Đ/c phạm văn mật
Chủ tịch C.ty Than Mạo Khê
(15/5/2010 - 30/1/2012)

Đ/c nguyễn ngọc cơ
Chủ tịch C.ty Than Mạo Khê
(1/2/2012 - 31/7/2013)

223

224

bí thư đảng bộ công ty than mạo khê
qua các thời kỳ

Đ/c Lê Thảo
Bí thư Chi bộ Mỏ Mạo Khê
(1954 - 1955)

Đ/c hà thế tiến
Bí thư Chi bộ Mỏ Mạo Khê
(1956 - 1958)

Đ/c lê vinh
Bí thư Đảng bộ kiêm Giám đốc
Mỏ Mạo Khê (1959 - 1961)

225

226

Đ/c trần việt thanh
Bí thư Đảng bộ Mỏ Mạo Khê
(1962 - 1963)

Đ/c bùi huy đấng
Bí thư Đảng bộ Mỏ Mạo Khê
(1964)

Đ/c nguyễn quý dĩ
Bí thư Đảng bộ Mỏ Mạo Khê
(1965 - 1968)

227

228

Đ/c vương chí địch
Bí thư Đảng bộ Mỏ Mạo Khê
(1969 - 1974)

Đ/c đặng trần nhân
Bí thư Đảng bộ Mỏ Mạo Khê
(1975 - 1978)

Đ/c phạm văn kiềm
Bí thư Đảng bộ Mỏ Mạo Khê
(1979 - 1988)

229

230

Đ/c lê văn minh
Bí thư Đảng bộ Mỏ Mạo Khê
(1989 - 1996)

Đ/c trần đăng doanh
Bí thư Đảng bộ Mỏ Mạo Khê
(1997 - 2001)

Đ/c vũ văn quyết
Bí thư Đảng bộ C.ty
Than Mạo Khê (2002-2005)

Đ/c phạm đức khiêm
Bí thư Đảng bộ kiêm Giám đốc
C.ty Than Mạo Khê
(9/2005 - 6/2008)

231

232

Đ/c đặng văn mộc
Bí thư Đảng bộ C.ty Than Mạo Khê
(7/2008 - 9/2009)

Đ/c nguyễn viết ngự
Bí thư Đảng bộ kiêm Giám đốc
C.ty Than Mạo Khê
(10/2009 - 5/2010)

Đ/c nguyễn ngọc cơ
Bí thư Đảng bộ kiêm Giám đốc
C.ty Than Mạo Khê
(6/2010 - 6/2012)

Đ/c lương xuân sớm
Bí thư Đảng bộ C.ty Than Mạo Khê
(7/2012 đến nay...)

233

234

giám đốc công ty than mạo khê
qua các thời kỳ

Đ/c nguyễn tất dần
Giám đốc Mỏ Mạo Khê
(1954 - 1959)

Đ/c lê vinh
Giám đốc Mỏ Mạo Khê
(1959 - 1962)

Đ/c Hà Thế Tiến
Giám đốc Mỏ Mạo Khê
(9/1962 - 4/972)

235

236

Đ/c vũ anh tuấn
Q.Giám đốc Mỏ Mạo Khê
(5/1972 - 6/1975)

Đ/c đỗ văn kham
Giám đốc Mỏ Mạo Khê
(6/1975 - 10/1979)

Đ/c phạm thế duyệt
Giám đốc Mỏ Mạo Khê
(1979 - 10/1982)

237

238

Đ/c cao công khánh
Giám đốc Mỏ Mạo Khê
(5/1982 - 12/1994)

Đ/c trần bảo ngọc
Quyền Giám đốc
(9/1987 - 6/1988)

Đ/c phạm khắc
Giám đốc Mỏ Mạo Khê
(1/1995 - 4/1996)

239

240

Đ/c nguyễn văn nhiêu
Quyền Giám đốc C.ty Than Mạo Khê
(15/4/1996 - 30/6/1996)
Giám đốc C.ty Than Mạo Khê
(7/1996 - 11/1996)

Đ/c vũ văn quyết
Giám đốc C.ty Than Mạo Khê
(12/1996 - 4/2005)

Đ/c phạm đức khiêm
Giám đốc C.ty Than Mạo Khê
(2005 - 6/2008)

241

242

Đ/c nguyễn viết ngự
Giám đốc C.ty Than Mạo Khê
(7/2008 - 5/2010)

Đ/c nguyễn ngọc cơ
Giám đốc C.ty Than Mạo Khê
(6/2010 - 9/2014)

Đ/c phạm văn minh
Giám đốc C.ty Than Mạo Khê
(9/2014 đến nay)

243

244

chủ tịch công đoàn công ty than mạo khê
qua các thời kỳ

Đ/c huỳnh biên
Chủ tịch Công đoàn Mỏ
(1954 - 1959)

Đ/c nguyễn văn chấp
Chủ tịch Công đoàn Mỏ
(1960 - 1967)

Đ/c nguyễn văn thìn
Chủ tịch Công đoàn Mỏ
(1968 - 1969)

Đ/c lê xuân lễ
Chủ tịch Công đoàn Mỏ
(1970 - 1974)

245

246

Đ/c lê tuấn
Chủ tịch Công đoàn Mỏ
(1974 - 1975)

Đ/c nguyễn văn vỡi
Chủ tịch Công đoàn Mỏ
(1976 - 1980)

Đ/c hoàng cành
Chủ tịch Công đoàn Mỏ
(1980 - 1988)

Đ/c lưu công tường
Chủ tịch Công đoàn Công ty
(1988 - 2002)

247

248

Đ/c đỗ quang thu
Chủ tịch Công đoàn Công ty
(2002 - 2012)

Đ/c phạm đình hương
Chủ tịch Công đoàn Công ty
(2012 đến nay)

249

250

bí thư đoàn thanh niên
công ty than mạo khê qua các thời kỳ

Đ/c trần thơi
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1959 - 1960)

Đ/c phạm mạnh đễ
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1960 - 1961)

Đ/c vũ duy nghi
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1961 - 1962)

Đ/c nguyễn ngọc quỳ
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1962 - 1963)

251

252

Đ/c nguyễn quang biên
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1963 - 1965)

Đ/c đoàn duyệt
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1965 - 1969)

Đ/c trần bá suy
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1969 - 1976)

Đ/c giang trường thụ
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1976 - 1977)

253

254

Đ/c Nguyễn trọng nguyên
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(1977 - 1979)

Đ/c vũ đình thư
Q. Bí thư Đoàn TN Mỏ
(7/1979 - 8/1979)

Đ/c nguyễn thanh sơn
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(9/1979 - 3/1981)
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Bí thư Đoàn TN Mỏ
(11/1983 - 11/1988)
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Bí thư Đoàn TN Mỏ
(12/1988 - 2/1991)

Đ/c trần bàn
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(3/1991 - 11/1991)

Đ/c phạm ngọc lược
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(12/1991 - 5/1996)
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Đ/c nhữ xuân hinh
Bí thư Đoàn TN Mỏ
(6/1996 - 8/1999)

Đ/c đặng minh hồng
Bí thư Đoàn TN Công ty
(1999 - 2002)

Đ/c hoàng ngọc hà
Bí thư Đoàn TN Công ty
(2002 - 2004)

Đ/c đỗ minh quân
Bí thư Đoàn TN Công ty
(2004 - 2007)
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Đ/c nguyễn văn nhuận
Bí thư Đoàn TN Công ty
(2007 - 2009)

Đ/c nguyễn quốc hưng
Bí thư Đoàn TN Công ty
(2009 - 2013)

Đ/c đào ngọc lâm
Bí thư Đoàn TN Mỏ
8/2013 đến nay
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Phụ lục ảnh

Công ty than Mạo Khê
1. ảnh bìa: Nhà điều hành sản xuất Công ty than Mạo Khê.
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của
chúng ta.
3. Hội thảo truyền thống công nhân Công ty than Mạo Khê.
4. Đồng chí Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt) người đầu
tiên tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước chân chính và phương
pháp cách mạng vô sản vào phong trào công nhân Mạo Khê
năm 1926 (ảnh chụp lúc mới bị thực dân Pháp bắt).
5. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (tức Trọng) Ủy viên Ban
chấp hành Trung ương thay mặt Đảng đến công nhận Chi bộ
Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh
được thành lập tại Mạo Khê.
6. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (tức Phùng) về vô sản hóa ở
Mỏ Mạo Khê tháng 9 năm 1929. Người có nhiều công xây dựng
chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của Khu mỏ tại Mỏ
Mạo Khê.
7. Chùa Non Đông. Nơi đây đồng chí Nguyễn Văn Cừ
thường gặp gỡ các đồng chí cán bộ chi bộ Mạo Khê họp bàn
công việc trong những năm 1929-1930.
8. Một số đồng chí trong chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam
đầu tiên của Khu mỏ tại Mạo Khê: Từ trái sang phải; Đặng
Châu Tuệ, Trần Văn Tước, Vũ Thị Mai, Bùi Văn Mạo, Đinh
Tiến Toán (trong đó các đồng chí Trần Văn Tước, Đinh Tiến
Toán kết nạp sau ngày chi bộ thành lập.
9. Lán trại của phu mỏ Mạo Khê những năm đầu thế kỷ XX.
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10. Một phần mỏ than Mạo Khê đầu thế kỷ XX (ảnh chụp
khu Núi Xẻ - khu Vĩnh Lâm).
11. Nhà máy cơ khí Mạo Khê, nơi sản xuất vũ khí cung cấp
cho chiến khu Trần Hưng Đạo và Chiến khu III trong những
năm 1945-1946. Nhà máy đã có đóng góp to lớn trong quá trình
khôi phục, xây dựng và phát triển của Công ty.
12. Chiếc máy tiện công nhân mỏ Mạo Khê dùng để sản
xuất vũ khí cho chiến khu Trần Hưng Đạo và Chiến khu III.
năm 1945-1946.
13. Tự vệ mỏ Mạo Khê - Khẩu đội pháo cao xạ 37mm, bắn
rơi máy bay giặc Mỹ.
14. Tổ lò chợ số 2 phân xưởng Bình Minh luôn luôn tăng
năng suất lao động từ 15-20%, bốn năm liền 1971-1975 là Tổ
lao động XHCN.
15. Áp dụng KHKT vào sản xuất, đưa vì sắt vào chống lò
cái và một số lò chợ khắc phục khó khăn do thiếu gỗ.
16. Phân xưởng Tự Lực I do cán bộ công nhân mỏ Mạo Khê
tự thiết kế thi công.
17. Nhà sàng tập trung, công trình có ý nghĩa quyết định
nâng sản lượng than sạch hàng năm trong những năm chống
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động,
mỗi năm sàng hàng vạn tấn than cho Tổ quốc.
18. Nhà trẻ mỏ than Mạo Khê.
19. Khu vui chơi giải trí mỏ than Mạo Khê.
20. Nhà sinh hoạt mỏ Mạo Khê (ảnh chụp năm 1996).
21. Đồng chí Vũ Văn Quyết (bên phải) Bí thư Đảng bộ,
Giám đốc và đồng chí Đỗ Quan Thu (bên trái) Phó Chủ tịch
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Công đoàn mỏ gắn biển Công trình hợp tác Việt - Trung Phay
FA - lò xuyên vỉa Tây Bắc I mức -80.
22. Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm công nhân cán
bộ Công ty than Mạo Khê (ảnh chụp năm 2002).
23. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch đoàn Chủ tịch UB
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nguyên Giám đốc mỏ
than Mạo Khê từ năm 1979 đến 1982) về thăm công nhân cán
bộ Công ty than Mạo Khê - đến thực địa lò KT6-80 (Tháng 7
năm 2002).
24. Đồng chí Bí thư Đảng bộ than Quảng ninh Nguyễn
Danh Ký (thứ hai từ phải sang) và đồng chí giám đốc Công ty
Vũ Văn Quyết (thứ 4 từ phải sang) gắn biển lò chợ thanh niên
quản lý 12 vạn tấn năm tại phân xưởng KT9 năm 2002.
25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư thứ nhất Trung
ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm và tham gia cuốc lò
tại phân xưởng KT9 Công ty than Mạo Khê năm 2002.
26. Đưa khoa học công nghệ vào khai thác than bằng cột
chống thuỷ lực đơn tại phân xưởng KT5, Công ty than Mạo Khê
năm 2002.
27. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty than Việt Nam và các thế hệ lãnh đạo cùng công
nhân Công ty trong buổi lễ chào mừng tấn than thứ 20 triệu
(ngày 17-5-2002).
28. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Huân chương
Lao động hạng Nhất cho Công ty than Mạo Khê năm 2003.
29. Toàn cảnh Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ Công ty than
Mạo Khê nhiệm kỳ 2003-2005.
30. Tổng Giám đốc Công ty than Việt Nam Đoàn Văn Kiển
và Bí thư Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cắt băng khánh thành
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Trung tâm quan trắc khí mỏ tại Công ty than Mạo Khê, tháng
8-2003.
31. Trạm quan trắc khí Mêtan trị giá 2 triệu USD tại Công
ty than Mạo Khê do Nhật Bản tài trợ.
32. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty than
Mạo Khê đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng
khen của Chính phủ trao tặng, (tháng 3 năm 2003).
33. Khánh thành Trung tâm y tế Công ty than Mạo Khê
tháng 6 năm 2004.
34. Công ty than Mạo Khê tổ chức cho các cháu Trường
mầm non Hoa Lan đón tết Trung thu và biểu diễn thời trang,
tháng 8-2004.
35. Hội diễn văn nghệ quần chúng Công ty than Mạo Khê
mừng 114 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1890/195-2004 và 50 năm Công ty than Mạo Khê 10-1954/10-2004.
36. Nhà máy Cơ khí Công ty than Mạo Khê đón nhận
ISO9000 ngày 23-9-2004.
37. Lễ khởi công Công trình đầu tư tôn tạo cụm di tích lịch
sử cách mạng khu vực Công ty than Mạo Khê (ngày 30 tháng
8 năm 2004).

272

tài liệu tham khảo
1. Mỏ than Mạo Khê - Tài liệu nghiên cứu của GS sử học Phan
Huy Lê.
2. Lịch sử phong trào Công nhân mỏ Quảng Ninh - Tập I Ty Văn hoá thông tin xuất bản năm 1974.
3. Lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh - Tập II Ty Văn hoá thông tin xuất bản.
4. Vũ Huy Phúc - Lịch sử phong trào công nhân mỏ
Quảng Ninh.
5. Vũ Thị Mai - “Vô sản hoá”. (Hồng Kỳ).
6. Đinh Tiến Toán - “Những ngày ở mỏ”, (Hồng Kỳ)
7. Hoàng Quốc Việt - “Chặng đường nóng bỏng” (Hồi ký)
NXBLĐ.1985.
8. Lê Duẩn - Giai cấp công nhân và liên minh công nông
NXBST, Hà Nội 1976.
9. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - BNCLSĐ Hà Bắc xuất bản 1973.
10. Lịch sử Đảng CSVN tỉnh Quảng Ninh, tập I: 1928-1945,
Ban NCLSĐ Tỉnh uỷ Quảng Ninh xuất bản 1980.
11. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, tập II: 1945-1955, Ban
NCLSĐ Tỉnh uỷ Quảng Ninh xuất bản.
12. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, tập III: 1955-1975, Ban
chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xuất bản năm 2003.
13. Hồi ký của các đồng chí đã từng hoạt động ở mỏ.
14. Báo Đông Pháp số ra ngày 5-4-1932.
15. Kỷ yếu Hội thảo chiến khu Trần Hưng Đạo do Tỉnh uỷ
Quảng Ninh - Viện sử học Việt Nam - Viện sử học quân sự
đồng tổ chức.
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16. Kỷ yếu Hội thảo cuộc Tổng bãi công của 3 vạn thợ mỏ
Quảng Ninh - do Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức.
17. Lịch sử Đảng CSVN, tập I, Sơ thảo NXB Sự thật, Hà Nội
1981.
18. Lịch sử Đảng CSVN, tập I, 1954-1975, NXB Chính trị
Quốc gia.
19. Báo Đông Pháp số 3409 ngày 5-12-1936.
20. Hồi ký của đồng chí Hải Thanh - Tiếng chuông Bắc Mã Hội văn hoá nghệ thuật Quảng Ninh xuất bản 1985.
21. Tự thuật của đồng chí Đinh Bá Kế hoạt động ở mỏ những
năm 1930-1931.
22. Sơ thảo lịch sử cách mạng Tháng 8-1945 ở Quảng Ninh.
23. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng
Yên ngày 9-3-1959.
24. Báo Tia sáng ra ngày 30-3-1951.
25. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ Mỏ (và Công ty) than
Mạo Khê các năm và các kỳ Đại hội từ 1954-2004.
26. Báo cáo tổng kết hàng năm của mỏ (và Công ty) than Mạo
Khê từ năm 1954-2004.
27. Báo cáo của Công đoàn, Đoàn thanh niên mỏ (và Công ty)
từ 1954 đến 2004.
28. Văn kiện Đảng CSVN qua các Đại hội III đến Đại hội X của
các Hội nghị Trung ương từ năm 1954 đến nay.
29. Báo Vùng mỏ - Báo Quảng Ninh.
30. Bác Hồ với Quảng Ninh - Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng
Ninh xuất bản.
31. 70 năm công tác tư tưởng của Đảng bộ Quảng Ninh 19302000 - Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh xuất bản.
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32. Lịch sử phong trào công nhân Khu mỏ than Quảng Ninh
1846-1975 - Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ xuất bản.
33. Ngành than con số và sự kiện - Tổng công ty Than Quảng
Ninh xuất bản.
34. Quảng Ninh - Tiềm năng và triển vọng.
35. Quảng Ninh thi đua đổi mới và phát triển (Hội đồng thi đua
và Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ xuất bản.
36. Quảng Ninh những tập thể và cá nhân anh hùng. Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh Quảng Ninh xuất bản.
37. Bác Hồ với công nhân mỏ - Công nhân mỏ với Bác Hồ Đảng bộ than Quảng Ninh xuất bản.
38. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua
các kỳ Đại hội từ 1969 đến nay.
39. Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Quảng Ninh,
Tập I, 1864-1955, Liên đoàn lao động tỉnh, xuất bản.
40. Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Quảng Ninh,
Tập II, 1955-1975, Liên đoàn Lao động tỉnh, xuất bản.
41. Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Quảng Ninh,
tập III, 1975-2000, Liên đoàn Lao động tỉnh, xuất bản.
42. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xuất bản.
43. Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh xuất bản.
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Ban tuyên giáo Tỉnh ủy - Công ty than Mạo Khê
Chỉ đạo biên soạn:
Nguyễn Danh Ký
vũ ngọc giao - Vũ Văn Quyết
đặng văn mộc - lương xuân sớm
Biên soạn:
Trịnh Công Toàn
đoàn hải đăng - bùi văn xuân
Nguyễn Nhuận - Trần Bàn
ảnh:
Mạnh Hùng

In 1.000 cuốn, khổ 14,5x20,5cm. Tại Công ty TNHH 1TV
In Quảng Ninh. Giấy phép xuất bản số 28/GP-STTTT
do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cấp
ngày 21-10-2014. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2014.
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