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Thông điệp của Tổng giám đốc   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong Báo cáo Phát triển bền vững 
số đầu tiên năm 2013 chúng tôi đặt 
mục tiêu xây dựng Masan Tài Nguyên 
trở thành Công ty Tài nguyên tư nhân 
hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực 
khai khoáng.  Năm 2014, Núi Pháo đã 
có những tiến bộ vượt bậc nhằm 
đạt được mục tiêu này.  
Mục tiêu chính của Công ty trong 
năm 2014 là phấn đấu ổn định sản 
xuất và xuất khẩu, duy trì thành tích 
trong công tác an toàn cho người lao 
động, đồng thời tiếp tục thực hiện 
cải thiện môi trường và phát triển 
cộng đồng. Tôi rất phấn khởi thông 
báo rằng đến tháng Mười vừa qua, 
Công ty đã đạt được năng suất tối 
ưu, và đạt thành tích tốt nhất trong 
hai tháng Mười Một và Mười Hai. 
Đến cuối năm, Công ty đạt 7,5 triệu 
giờ lao động không có tai nạn 
nghiêm trọng.  
Trong công tác kinh doanh, Núi Pháo 
tái cấu trúc lại Ban điều hành Công 
ty, bổ sung thêm nhân sự cao cấp 
cho vị trí Giám đốc Nhân sự (Trang 
15). Công ty cũng đã tái cơ cấu lại 
ban điều hành bộ phận môi trường, 
tách riêng mảng môi trường với sản 
xuất để đảm bảo tính khách quan 
trong công tác bảo vệ môi trường. 
Đồng thời tiếp tục thực hiện những 
cam kết đối với cộng đồng bằng 
việc triển khai xây dựng khu tái định 
cư thứ ba tại Đồng Bông, và di dời 
Nhà thờ công giáo về khu tái định 
cư Nam Sông Công. 
Những thành tựu đạt được của Núi 
Pháo trong năm 2014 là phần 
thưởng xứng đáng cho những nỗ 
 
 
 
 

lực của tập thể cán bộ công nhân 
viên Công ty luôn kiên định với 
những giá trị cốt lõi là Tôn trọng, 
Hành động và Kết quả. Công ty Núi 
Pháo là công ty trẻ, nhiệt huyết với 
đội ngũ lao động xuất sắc được bố 
trí đúng người đúng việc để chuyển 
từ tầm nhìn chiến lược thành kết 
quả thực tế. Công ty sẽ tiếp tục xây 
dựng nguồn nhân lực để tạo nền 
tảng cho những thành công tiếp theo. 
Trong năm vừa qua, đánh dấu  một  
mốc quan trọng nữa trong kinh 
doanh khi triển khai thành công việc 
liên doanh chế biến sâu Vonfram Núi 
Pháo – H.C.Starck. Tinh quặng Vôn-
fram của Núi Pháo sẽ được chế 
biến  thành sản phẩm có giá trị cao 
ứng dụng trong các ngành công 
nghiệp phát triển như khai khoáng, 
công nghệ cao, y tế, tự động hóa và 
năng lượng. Vôn-fram của Núi Pháo 
chiếm khoảng 6% nguồn cung cấp 
toàn cầu, do vậy việc liên doanh này 
sẽ mang lại cơ hội lớn cho công ty 
nói riêng và cho Việt Nam nói chung. 
Công ty Liên doanh với chúng tôi, 
H.C. Starck là một trong các nhà sản 
xuất kim loại hàng đầu thế giới, với 
công nghệ và kỹ thuật hiện đại 
được ứng dụng trong sản xuất. 
Liên doanh sẽ mang công nghệ chế 
biến tinh quặng Vôn-fram tiên tiến 
nhất trên thế giới đến Việt Nam. 
Đây là cơ hội để đội ngũ vận hành 
người Việt tiếp thu, học hỏi được 
những kinh nghiệm từ các chuyên 
gia của H.C. Starck đang làm việc 
tại dự án, cũng như thông qua các 
chương trình đào tạo tại nhà máy 
của H.C. Starck ở Goslar, Đức (xem 
thêm ở trang 15).  
Công ty được vinh danh với nhiều 
giải thưởng có uy tín để ghi nhận 
những nỗ lực đóng góp cho cộng 
đồng trong suốt năm 2014 (chi tiết 
xem tại trang 5). 
Trong năm 2014, Quý vị có thể quan 
sát thấy có rất nhiều các máy khoan 
thăm dò hoạt động tại những khu 
vực tiếp giáp với moong khai thác 
 
 
 
 

của Núi Pháo. Dự án thăm dò mở 
rộng thành công đã nâng vòng đời 
của mỏ lên đến 20 năm và đưa Núi 
Pháo lên tầm cỡ thế giới.  
Công ty không ngừng tìm kiếm các 
cơ hội chiến lược để tăng trưởng 
kinh doanh và phát triển. Năm 2014, 
Núi Pháo triển khai thăm dò một số 
mỏ trong và ngoài nước. Tình hình 
chung của đất nước đang tốt, do 
đó, chúng tôi tin rằng trong tương lai 
chúng tôi có thể tìm kiếm thêm 
được các dự án mới để mà mở 
rộng đầu tư trong lĩnh vực tài 
nguyên. Tôi rất phấn khởi về triển 
vọng phát triển cho cả Masan Tài 
Nguyên và Núi Pháo và xin được 
trình bày thêm một số hoạch định để 
cho thấy tầm nhìn mang tính chiến 
lược của Công ty như sau:   
ØTiếp tục xây dựng văn hóa thành 

công giúp Công ty đạt được 
những mục tiêu trong sản xuất, 
tiếp tục phát huy ý thức văn hóa 
an toàn, cải thiện công tác môi 
trường trong khi vẫn thực hiện 
các cam kết đối với cộng đồng và 
các bên liên quan.  
ØThực hiện chương trình Nhà lãnh 

đạo tương lai, đảm bảo phát triển 
nhân viên có năng lực vào các vị 
trí quản lý trong Công ty.  
ØQuyết tâm tăng trưởng kinh doanh 

bằng cách đẩy mạnh sự phát triển 
hoặc mua thêm các dự án khác.  

Năm 2014, chúng ta đã cùng nhau 
gặt hái nhiều thành tựu trong khi 
phải vượt qua rất nhiều thách thức. 
Những thành công và thách thức 
này được mô tả chi tiết trong Báo 
cáo phát triển bền vững số 2 của 
Công ty, hy vọng rằng quý độc giả 
có thời gian để trải nghiệm. Chúng 
tôi mong nhận được những ý kiến 
phản hồi, đóng góp và chia sẻ của 
Quý vị cho bản Báo cáo này.  
 
 
 
 
Dominic Heaton 

Dominic Heaton 

Tổng giám đốc  
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Điều phấn khởi nhất đối với tôi 
trong năm 2014 đó là, Công ty tiếp 
tục nhận được sự quan tâm giúp 
đỡ của các cơ quan quản lý nhà 
nước từ trung ương, tỉnh,  huyện,  
xã, cộng đồng địa phương cũng 
như các bên liên quan. Khai thác mỏ 
là hoạt động thường có nhiều khó 
khăn do phải di dời người dân ra 
khỏi khu vực mà gia đình họ đã sinh 
sống qua nhiều thế hệ. Hoặc nếu 
không phải di dời, thì vẫn phải thực 
hiện thu hồi đất của các hộ dân có 
thu nhập bị ảnh hưởng bởi dự án. 
Thương thảo thu hồi đất luôn tiềm 
ẩn các mâu thuẫn xã hội gây khó 
khăn cho các bên liên quan – đặc 
biệt là từ phía các chủ hộ. Tuy nhiên 
tôi rất tự hào vì về cơ bản, Công ty 
vẫn có được sự cảm thông từ cộng 
đồng địa phương. Điều này không 
có nghĩa là Công ty không phải đối 
mặt với những thách thức trong 
năm 2014.  

Công ty đã gặp phải một số hộ 
chống đối dự án trong khi thực hiện 
công tác cải dịch tuyến đường quốc 
lộ và đường sắt, các hoạt động xây 
dựng  và các hoạt động khác của 
nhà máy. Một số vụ chống đối đã 
không được giải quyết ổn thỏa như 
mong đợi, do vậy, chúng tôi tiếp tục 
thương lượng và giải quyết các 
vấn đề còn tồn tại liên quan đến thu 
hồi đất bằng phương thức hòa giải, 
hạn chế xung đột, với mục tiêu các 
bên cùng có lợi.  

Công tác bồi thường và tái định cư 
tiếp tục được thực hiện trong năm  

 

 

 

 

2014, mặc dù vẫn còn phải đối mặt 
với rất nhiều thách thức từ phía 
người dân bị ảnh hưởng, nhưng 
Công ty vẫn tin rằng những khó 
khăn này sẽ sớm được giải quyết 
một cách hài hòa và tôn trọng lẫn 
nhau. Năm 2014, khu tái định cư thứ 
ba đã được tiến hành xây dựng 
nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 
hơn 130 hộ dân bị ảnh hưởng.  
Suốt năm 2014, công tác tái định cư,  
ảnh hưởng nổ mìn, các hoạt động 
xây dựng khác liên quan đến tuyến 
đường sắt và đường bộ cải dịch đã 
gây ra một số quan ngại cho cộng 
đồng trong vùng dự án, và cho đến 
tận cuối năm 2014, một số quan 
ngại đó vẫn chưa được giải quyết 
triệt để. Công ty sẽ tiếp tục phối 
hợp với các bên có liên quan để tiếp 
tục giải quyết các vấn đề tồn đọng 
trong năm 2015 nhằm đem lại kết 
quả thỏa đáng cho các bên liên quan 
(Xem thêm ở trang 37).  

Trong năm 2014, tôi rất vui mừng khi 
Công ty nhận được sự quan tâm 
sâu sắc của chính quyền và cộng 
đồng địa phương trong việc nhận 
diện các tác động và tìm ra phương 
hướng  giải quyết. Công ty thực 
hiện các buổi họp giao ban hàng 
tuần, hàng tháng với mỗi xã, mỗi 
xóm, để các bên liên quan cùng thảo 
luận và đưa ra những biện pháp 
giải quyết các vấn đề phát sinh. 
Năm 2014, công ty đã thực hiện 
được 76 cuộc họp với 2.093 lượt 
người tham gia.  

Công ty cũng tích cực giải quyết các 
khiếu nại từ phía cộng đồng – Năm 
2014, chúng tôi nhận được 626 đơn 
thư khiếu nại, chủ yếu liên quan 
đến các vấn đề tái định cư và bồi 
thường, ảnh hưởng môi trường 
(như vấn đề về tiếng ồn, bụi, và 
nước  thải sản xuất), 90% các đơn 
thư khiếu nại đã được giải quyết.  

Các chương trình phục hồi kinh tế 
tiếp tục tạo đà và đem lại những 
thành quả khả quan cho các đối  

 

 

 

 

tượng tham gia chương trình. Năm 
2014, hơn 950 người dân ảnh 
hưởng bởi dự án (chiếm 38% tổng 
lực lượng lao động,  gồm cả các 
nhà thầu) đã được tuyển dụng vào 
làm việc tại Núi Pháo (so với năm 
2013 là 37,4%). Thành lập được 
bốn tổ hợp sản xuất thuộc chương 
trình phục hồi kinh tế, tạo việc làm 
cho 67 người dân bị ảnh hưởng với 
mức thu nhập bình quân hàng tháng 
khoảng 160 USD.  

Trong năm 2014, Núi Pháo đã giải 
ngân được 342.500 USD (bao gồm 
cả 115.725 USD quỹ phục hồi kinh 
tế) cho các chương trình phát triển 
cộng đồng (so với năm 2013 là 
258.000 USD)  

Những thành công đạt được trong 
năm 2014 được trình bày khái quát  
trong báo cáo này, chỉ có thể đạt 
được nhờ sự góp sức của toàn thể 
cán bộ công nhân viên Công ty, sự 
hợp tác của các bên liên quan (đặc 
biệt là các cấp chính quyền) và sự 
ủng hộ của các đối tác. Chúng tôi 
xin được ghi nhận những sự giúp 
đỡ này. Với sự ủng hộ tích cực 
hiện nay từ cộng đồng địa phương, 
từ toàn thể cán bộ công nhân viên 
và các bên liên quan, Núi Pháo sẽ 
tiếp tục phấn đấu trở thành hình 
mẫu tiêu biểu trong ngành khai thác 
khoáng sản của Việt Nam.  

Với những nỗ lực phấn đấu không 
ngừng, tôi tin rằng quý vị độc giả sẽ 
rất phấn khởi với những thành quả 
Công ty chúng tôi đạt được. Mong 
nhận được ý kiến đóng góp của 
Quý vị.  

 

 

 

 
 

 

Vũ Hồng 

Vũ Hồng 

Phó Tổng giám đốc  
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Xét trên khía cạnh tiêu chuẩn công 
nghiệp, dự án Núi Pháo đã đạt 
được mức tăng trưởng ấn tượng. 
Mặc dù phải đối mặt với nhiều 
thách thức, nhưng tôi rất tự hào về 
đội ngũ nhân viên của chúng tôi và 
những thành tựu đã đạt được trong 
năm 2014. Trong quá trình chuyển 
từ giai đoạn chạy thử nghiệm sang 
sản xuất thương mại, Công ty liên 
tiếp đạt sản lượng ở mức ấn 
tượng trong Tháng 11 và 12 năm 
2014. 

Trong năm, Công ty đạt được nhiều 
dấu mốc quan trọng. Công tác đất 
của Núi Pháo được thực hiện bắt 
đầu từ Tháng 12 năm 2011 và tính 
tới Tháng 6 năm 2015, Công ty đã 
bóc tách được 15 triệu tấn nguyên 
liệu từ moong khai thác. Vào Tháng 
3, Công ty tiếp tục đạt được một 
dấu mốc quan trọng khác với việc 
sản xuất đầy đủ 05 dòng sản phẩm 
thương mại - đồng, bit-mut, vôn-
fram, muối na-tri vônframat (sodium 
tungstates) và flo-rít. Công ty đã bàn 
giao việc vận hành nhà máy chế 
biến muối na-tri vônframat (sodium 
tungstates) cho Liên doanh 
H.C.Starck. Nhà máy chế biến sâu 
vôn-fram được Núi Pháo xây dựng, 
tạo tiền đề quan trọng trong việc 
thực hiện liên doanh với H.C. 
Starck. Sau đó, Liên doanh tiếp tục 
xây dựng để dần chuyển đổi dây 
chuyền sản xuất từ chế biến 
nguyên liệu muối na-tri vônframat 
(sodium tungstates) thành muối 
amôni vôn-fram (ammonium para 
tungstates APT), ô-xít vôn-fram vàng 
và xanh dương, dự kiến đầu năm 
2015 sẽ có mẻ sản phẩm APT đầu 
tiên. 

Công suất nhà máy chế biến khoáng 
sản Núi Pháo trong Tháng 11 năm 
2014 đạt mức ấn tượng với 
288.750 tấn – đây là tháng có sản 
lượng cao nhất từ trước tới nay 
(sản lượng này được lặp lại vào 
Tháng 12). 

Craig Bradshaw 

Giám đốc Điều hành 

Ngoài ra, Công ty cũng đạt được: 
Ø Thời gian hoạt động liên tục của 

nhà máy đạt mức 98,4%. 
Ø Sản lượng đồng đạt mức kỷ lục 

483 tấn, với tỷ lệ thu hồi là 75%. 
Ø Tỷ lệ thu hồi bit-mut đạt mức 

cao nhất 47%. 
Ø Sản lượng vôn-fram đạt mức kỷ 

lục 447 tấn với chỉ tiêu thu hồi 
53%. 

Ø Sản lượng fluorspar cấp a-xít 
lớn nhất từ trước tới nay ở 
mức 9.000 tấn tinh quặng flo-rít. 

Kết quả đạt được của dự án còn ý 
nghĩa hơn khi xét trên thành tích 
công tác an toàn. Trong tháng Hai 
năm 2014, mặc dù gặp phải tai nạn 
gây mất giờ công lao động nhưng 
đến cuối năm dự án vẫn đạt được 
7,5 triệu giờ công an toàn, không 
xảy ra tai nạn gây chết người. 
Chúng tôi đã rất vui mừng khi người 
công nhân bị thương đó đã hoàn 
toàn bình phục và chúng tôi tiếp tục 
nỗ lực tập trung triển khai các sáng 
kiến an toàn để đảm bảo người lao 
động trở về nhà an toàn sau mỗi 
ngày làm việc. 

Năm 2014, dự án đã có sự cải thiện 
lớn trong việc nâng cao công tác 
quản lý nước thải với việc cải thiện 
hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
bằng phương pháp trao đổi khí tự 
nhiên (“thác làm thoáng nước thải”) 
(xin đọc chi tiết tại trang 29). Tháng 
3 năm 2014, Công ty đã mời đại 
diện UBND xã Phục Linh tới thăm 
dự án để tham quan, kiểm tra hệ 
thống quản lý nước thải và các hoạt 
động của Công ty đã cam kết trong 
công tác giám sát và kiểm soát chất 
lượng nước thải, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. Chúng tôi sẵn 
sàng thảo luận cởi mở vấn đề này 
với các bên liên quan. 

Về phía cá nhân, tôi xin gửi lời cảm 
ơn tới tất cả cán bộ công nhân viên 
đã đóng góp và nỗ lực xây dựng 
Công ty. Tôi tin rằng, bất cứ Công ty 
nào cũng có thể mua sắm trang thiết 
bị, máy móc và tạo dựng lên một dự 
án, nhưng điều quan trọng và khác 
biệt để tạo nên sự thành công còn 
phụ thuộc chất lượng nguồn nhân 
lực và đường lối, chính sách đề ra. 
Chúng ta đang vững vàng trên con 
đường xây dựng công ty thành hình 
mẫu tiêu biểu trong ngành khai 
khoáng, điều này đã và đang trở 
thành hiện thực nhờ vào chất 
lượng và cam kết của đội ngũ nhân 
sự. 

Mời Quý vị xem bản Báo cáo Phát 
triển bền vững của Công ty để thấy 
những thành quả đã đạt được, thấy 
những gì mà đội ngũ nhân sự của 
chúng tôi có thể làm được, và 
những gì chúng tôi đã thực hiện tốt, 
cũng như những lĩnh vực mà chúng 
tôi đang hoàn thiện. Và nếu Quý vị 
có ý kiến, quan ngại hãy đề xuất với 
Công ty chúng tôi, xin vui lòng gửi về 
địa chỉ email ở bìa cuối của báo cáo 
này hoặc liên hệ trực tiếp với Trung 
tâm Thông tin Cộng đồng của Công 
ty chúng tôi.  

 

 

 

 

Craig Bradshaw 



Review by the Operations Director 
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Ø Công ty đã đạt được sự ổn định trong hoạt động 
sản xuất và xuất khẩu, sản lượng đạt mức kỷ lục 
vào Tháng 11 và Tháng 12. 

Ø Công ty đã đạt được dấu mốc quan trọng với việc 
bắt đầu sản xuất thương mại đầy đủ 05 dòng sản 
phẩm  - đồng, bismuth, vôn-fram, muối na-tri 
vônframat và flo-rít. 

Ø Công ty vẫn duy trì được mức kỷ lục về an toàn cho 
người lao động. Mặc dù có một tai nạn ảnh hưởng 
đến mất giờ công lao động, nhưng đến cuối năm dự 
án vẫn đạt được 7,5 triệu giờ lao động không có tai 
nạn lao động nghiêm trọng. Xin xem chi tiết tại trang 
22. 

Ø Trong năm 2014, Công ty đã được vinh danh tại một 
số giải thưởng có uy tín nhằm  ghi nhận những nỗ 
lực của Công ty đối với cộng đồng. 

Ø Thành lập Liên doanh Tinh luyện Vôn-fram Núi Pháo - 
H.C. Starck. 

Giải thưởng 

Ø Công ty đã có sự cải thiện đáng kể trong công tác 
quản lý nước thải bằng việc lắp đặt bổ sung một số 
hạng mục công trình xử lý nước thải sản xuất (Chi 
tiết xem tại trang 29). 

Ø Tổ chức thực hiện được 76 cuộc họp giao ban hàng 
tuần, hàng tháng với các Xã, Xóm với 2.093 lượt 
người tham dự. Chi tiết xem tại trang 36. 

Ø Trên 950 người bị ảnh hưởng bởi dự án (chiếm 
38% tổng lượng lao động, gồm cả nhà thầu) đã 
được tuyển dụng vào làm việc tại Núi Pháo (so với 
37,4 %  năm 2013). Có bốn tổ hợp sản xuất cộng 
đồng được thành lập theo chương trình phục hồi 
kinh tế, tạo việc làm cho 67 người bị ảnh hưởng bởi 
dự án, với mức thu nhập bình quân tháng mỗi người 
khoảng 160USD (chi tiết xem tại trang 34). 

Ø Công ty đã giải ngân được 342.500 USD (gồm 
115.725 USD dành cho quỹ phục hồi kinh tế) cho 
phát triển cộng đồng trong năm 2014 (so với năm 
2013 là 258.000 USD). Chi tiết xem tại trang 36. 

Trong năm 2014, Công ty đã nhận được một số giải 
thưởng có uy tín như là sự ghi nhận những nỗ lực của 
Công ty đối với cộng động:  

Ø Tháng 10, Công ty nhận được giải thưởng “Doanh 
nghiệp Xuất sắc” (là một trong số 40 doanh nghiệp 
được trao giải tại Việt Nam và là đại diện duy nhất 
trong ngành khai khoáng được vinh danh) tại Lễ trao 
giải Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á - Thái Bình 
Dương. Giải thưởng này ghi nhận những đóng góp 
đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Ø Tháng 11, Công ty là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh 
Thái Nguyên được vinh danh tại Giải thưởng 
Thương Hiệu Xanh. Giải thưởng Thương hiệu Xanh 
do Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch đầu tư 
tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện 
tốt công tác bảo vệ môi trường.  

Ø Tháng 12, Công ty được ghi nhận là Top 1000 doanh 
nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam (V-1000), 
nhận giải  thưởng “Doanh nghiệp Xuất sắc - Doanh 
nhân Tiêu biểu” lần thứ 6 của tỉnh Thái Nguyên năm 
2014.  

Ø Tháng 2, Công ty được trao giải thưởng Cúp Vàng 
do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thái Nguyên phối hợp với 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Giải 
thưởng Cúp Vàng nhằm tôn vinh doanh nghiệp xuất 
sắc, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh. Công ty Núi Pháo 
được ghi nhận với những đóng góp lớn cho sự phát 
triển kinh tế và xã hội của tỉnh Thái Nguyên, với việc 
đã đóng góp khoảng 17,8 triệu USD vào khu vực kinh 
tế địa phương và tạo việc làm cho gần 2.000 lao 
động với mức lương bình quân là 517 USD / tháng. 

Kết quả tiêu biểu đạt được 
trong năm 2014  
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Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 
 

Sản xuất 

Việt Nam 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam (Việt Nam) nằm ở phía  
Đông  Bán đảo Đông Dương thuộc 
khu vực Đông Nam Á. Phía Bắc tiếp 
giáp với Trung Quốc, Phía Tây Bắc 
tiếp giáp với Lào, phía Tây Nam giáp 
Camphuchia, và phía Đông tiếp giáp 
với Biển Đông. Thủ đô của Việt 
Nam là Hà Nội. Núi Pháo cách Hà 
Nội khoảng 80km theo đường bộ.  

Tỉnh Thái Nguyên 

Núi Pháo thuộc tỉnh Thái Nguyên 
phía Đông Bắc Việt Nam. Thái 
Nguyên có diện tích 3.534 km2 với 
dân số trên 1,27 triệu người, là tỉnh 
có nhiều dân tộc anh em sinh sống 
và được biết đến là trung tâm giáo 
dục lớn của cả nước (đứng thứ ba 
) với 21 trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên là tỉnh 
giàu trữ lượng tài nguyên khoáng 
sản, là trung tâm canh tác chè của 
đất nước với năng suất hơn 
100.000 tấn/năm. Chè Thái Nguyên  

có tiếng là loại thơm ngon nhất của 
Việt Nam.  

Giới thiệu tóm tắt về dự án  

Dự án Núi Pháo là dự án mỏ đa kim 
khai thác lộ thiên thuộc Công ty 
Masan Tài Nguyên, được vận hành 
bởi Công ty TNHH Khai thác Chế 
biến Khoáng sản Núi Pháo.  

Núi Pháo sản xuất hai sản phẩm 
chính là vôn-fram và flo-rít. Vôn-fram 
được sử dụng phổ biến trong chế 
tạo công cụ cắt  và mũi khoan chống 
mài mòn, dây tóc bóng đèn và trong 
thép hợp kim. Flo-rít dùng để sản 
xuất A-xít Flohydric sử dụng trong 
công nghiệp mạ điện, thép không gỉ, 
chất làm lạnh và chất dẻo.  

Bên cạnh đó, Núi Pháo còn chế biến 
bis-muth (sử dụng trong ngành 
dược phẩm, hóa chất, gốm sứ, sơn 
và chất xúc tác), đồng (dùng cho cáp 
điện và dây dẫn, hóa chất, dược 
phẩm và hợp kim gồm đồng và 
đồng thau), một lượng nhỏ vàng 
(dùng trong nha khoa, y tế, công  

nghiệp điện tử và đồ trang sức).   

Các công trình chính của dự án 
gồm:  
Ø Mỏ lộ thiên 
Ø Khu vực chứa đất đá thải (bãi 

thải)   
Ø Nhà máy chế biến và các công 

trình phụ trợ hiện đại, gồm khu 
đập, khu nghiền, khu cô đặc, khu 
tuyển nổi và tuyển trọng lực.  

Ø Nhà máy chế biến Natri Vôn-fa-
mat (ST) chế biến tinh quặng 
vôn-fram thành sản phẩm Natri 
Vôn-fa-mat có giá trị gia tăng cao. 

Ø Khu chứa quặng đuôi (TSF) gồm 
hệ thống các hồ chứa  

Ø Vùng đệm, khu vực tái định cư, 
đường nội mỏ và dịch vụ mỏ.  

Sản phẩm của Núi Pháo được vận 
chuyển tới thị trường thế giới bằng 
đường biển qua cảng Quảng Ninh 
(thuộc TP Hạ Long, cách dự án 197 
km về phía Đông Nam). Đây cũng là 
cảng Dự án tiếp nhận vật tư thiết bị 
nhập khẩu phục vụ vận hành mỏ. 
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Thông tin cơ bản 
Việt Nam 
Dân số: 92.5 triệu (số liệu năm 2014)   
Mật độ dân cư: 289/km2.  
GDP: 171.390 tỷ USD (xếp hạng 57).  
Dân tộc: 85,7% Kinh (người Việt), 
1,9%  dân tộc Tày, 1,7% dân tộc 
Thái, 1,5% dân tộc Mường, 1,4% 
Dân tộc Khơ me, 1,1% dân tộc Hoa, 
1,1% dân tộc Nùng, 1,0% dân tộc 
H’mông, 4,1% dân tộc khác.  
Tôn giáo: Đạo Phật 9,3%, Đạo Công 
giáo 6,7%, Đạo Hòa Hảo 1,5%, Đạo 
Cao Đài 1,1%, Đạo tin lành  0,5%, 
Đạo Hồi 0,1%, Không tôn giáo 80,8%.  
Tỷ lệ biết đọc  biết viết: 93,4%  
Tỷ lệ đô thị hóa: 31% tổng dân số 
(năm 2011), tỷ lệ chuyển đổi hàng 
năm là  3,03% (dự kiến giai đoạn từ 
2010 đến 2015).  
Nguồn nước uống:   
Tỷ lệ sử dụng nước sạch cho sinh 
hoạt: Đô thị 99,5%, nông thôn 93,8%, 
tổng 95,6%. 
Tỷ lệ thiếu nguồn nước sạch cho 
sinh hoạt: Đô thị 0,5%, nông thôn 
6,2%,  tổng 4,4% (ước lượng trong 
năm 2011).  
Sản phẩm xuất khẩu chính: Dầu 
thô, lúa gạo, cafê, sản phẩm may 
mặc, cá.   
Thái Nguyên  
Dân số: 1,27 triệu.  
Mật độ dân cư: 325/km2.  
Dân tộc thiểu số: Kinh, Tày, Nùng, 
Sán Dìu, H’Mong, Sán Chay, Dao, 
Hoa.   
Tỷ lệ đô thị hóa: 32%  tổng dân số. 

Theo nguồn: Tổng cục thống kê Việt 
Nam, Ngân hàng thế giới và trang 
CIA. 
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Lịch sử mỏ 
Núi Pháo   

Bối cảnh môi 
trường khu vực 
 Dự án được hình thành với một 
lịch sử lâu dài song song giữa 
các hoạt động khai thác hiện tại 
và trước đây mà các hoạt động 
đó đã và đang tác động đến môi 
trường tự nhiên và xã hội. Dự án 
nằm trong khu vực có hàm 
lượng asen và kim loại nặng tự 
nhiên cao trong đất. Khu vực dự 
án nằm trong vùng khí hậu nhiệt 
đới gió mùa, chia thành hai mùa 
rõ rệt. Nhiệt độ trung bình dao 
động từ 16°C từ tháng 12 đến 
tháng 1 và lên tới 28°C từ tháng 
5 đến tháng 9. Lượng mưa trung 
bình hàng năm lên đến 1.963 mm, 
chủ yếu vào khoảng Tháng 5 và 
Tháng 9. Là khu vực nông nghiệp 
nông thôn với cây trồng chủ yếu 
là cây Lúa được trồng ở thung 
lũng và cây Chè được trồng trên 
các sườn đồi.   

20
00

 

Phát hiện thấy trữ lượng đa 
kim đáng kể tại Núi Pháo. 

Tập đoàn Masan thành lập 
Masan Tài Nguyên và tiếp 
quản lại dự án Núi Pháo. Mỏ 
được cấp giấy phép khai thác 
mới. Bắt đầu thực hiện công 
tác đền bù và tái định cư. 

Thi công công tác đất.  

Tiếp tục thi công, xây dựng. 
Tập trung vào quá trình chuẩn 
bị cho hoạt động sản xuất 
(ưu tiên công tác tuyển dụng 
lao động, đào tạo và phát 
triển).  

Một năm sản xuất ổn định. 
Giữ vững công suất sản xuất, 
sản lượng đạt mức kỷ lục 
trong tháng 11 và tháng 12. Thi 
công nhà máy APT chế biến 
vôn-fram thành sản phẩm có 
giá trị cao hơn.  
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Chuyển từ giai đoạn xây 
dựng sang giai đoạn vận 
hành sản xuất. Xuất những lô 
hàng vôn-fram và đồng đầu 
tiên ra thị trường. Vận hành 
đạt công suất tối đa. Tích lũy 
được 12,5 triệu giờ công 
không có tai nạn nghiêm trọng 
gây mất ngày công (LTI). 
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NúiPháo Mining - Phát triển bền vững  

Phát triển bền vững  

Quản trị doanh nghiệp   

Tầm nhìn của Công ty là trở thành 
một Công ty tài nguyên lớn nhất 
trong khu vực kinh tế tư nhân tại 
Việt Nam. Sứ mệnh Công ty là đặc 
biệt chú trọng tới lợi ích của nhà 
đầu tư, con người, cộng đồng, môi 
trường và một nền tảng quản trị 
vững mạnh.  

Công ty đã đúc kết ba giá trị cốt lõi 
làm kim chỉ nam cho mọi quyết định, 
đó là - Tôn trọng, Hành động và Kết 
quả - được phản ánh trong Quy tắc 
Đạo đức và Ứng xử Kinh doanh. 
Những giá trị này được truyền đạt 
tới CB-CNV qua tài liệu trình bày rõ 
những ứng xử sao cho thể hiện 
được các giá trị trong từng hoạt 
động hàng ngày. Mọi chính sách của 
Công ty đều nhằm phản ánh niềm 
tin và cam kết thực hiện các mục 
tiêu đề ra về sức khỏe, an toàn, môi 
trường, quan hệ cộng đồng, mua 
sắm hàng hóa và dịch vụ.  

Quy tắc Đạo đức và Ứng xử 
Kinh doanh (Bộ quy tắc)  

Bộ quy tắc của Công ty khẳng định 
các chuẩn mực cao trong ứng xử 
kinh doanh yêu cầu đối với toàn thể 
CB-CNV, cấp Quản lý và Giám đốc 
công ty. Việc xây dựng nguyên tắc 
này phản ánh một phần nỗ lực 
không ngừng của Công ty nhằm 
đảm bảo Công ty luôn chấp hành 
mọi quy định của pháp luật, luôn 
hành động nhất quán và có trách 
nhiệm với khách hàng, nhà cung 
cấp và rộng hơn là cả cộng đồng. 
Bất cứ ai vi phạm quy tắc này sẽ 
phải chịu hình thức kỷ luật thích 
đáng, kể cả khả năng bị sa thải.  

Chuẩn mực, Bộ quy tắc và 
Thông lệ 

Nhất quán với các thông lệ quốc tế 
áp dụng cho quy trình khai thác chế 
biến khoáng sản, dự án Núi Pháo 

đang được phát triển theo định 
hướng tuân thủ mọi quy định pháp 
luật Việt Nam và tuân theo các 
hướng dẫn/chính sách của Ngân 
hàng Thế giới về bảo vệ môi 
trường và xã hội. Mục tiêu chính là 
đảm bảo thực hiện mọi biện pháp 
bảo vệ môi trường phù hợp, trong 
đó có xét đến lợi ích cụ thể của 
người dân, đồng thời giảm thiểu 
mọi tác động tiêu cực tới cộng đồng 
địa phương. Chúng tôi mong rằng 
đời sống của những người bị ảnh 
hưởng (PAP) do phải thu hồi đất 
cho dự án sẽ không bị suy giảm do 
hoạt động của dự án. Công ty đã có 
những chương trình hỗ trợ cụ thể 
cho nhóm dễ bị tổn thương như hỗ 
trợ các hộ nghèo,  
người dân tộc  
thiểu số, người  
khuyết tật.  



11 Báo cáo Phát triển bền vững 2014   NÚI PHÁO 

Công ty cố gắng đáp ứng mọi yêu 
cầu về cấp vốn theo Định chế Tài 
chính Nguyên tắc Xích đạo, đây 
được coi là một tập hợp các hướng 
dẫn, được nhiều Tổ chức tài chính 
áp dụng để xem xét, đánh giá và 
quản lý rủi ro về xã hội và môi 
trường cho mọi dự án.  

Các bên có quyền lợi liên 
quan  

Đối tác của Công ty gồm nhiều tổ 
chức và cá nhân khác nhau có 
“quyền lợi” liên quan đến dự án theo 
một cách nào đó; họ là các đối 
tượng bị ảnh hưởng của dự án 
(tích cực hoặc tiêu cực), hoặc họ có 
khả năng tác động lên dự án. Các 
bên có quyền lợi liên quan bao gồm 
toàn thể CB-CNV 

Năm 2014, Núi Pháo và toàn thể CB-CNV đã quyên góp quần áo và quà tặng 
cho những người có hoàn cảnh khó khăn. HÌNH TRÊN: Cán bộ CNV Núi Pháo 
tặng quà cho các cháu bé ở một địa phương. HÌNH DƯỚI: Hình cháu gái bên 
trái mặc trang phục dân tộc trong buổi lễ trao quà.. 

Công ty, nhà thầu, cộng đồng dân 
cư lân cận dự án, các cấp chính 
quyền từ trung ương đến địa 
phương, các nhà đầu tư và các đối 
tác thực hiện chương trình. Cụ thể 
hơn, độc giả của Báo cáo Phát triển 
Bền vững cũng chính là bên liên 
quan.  
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Con người 

Con người 

Mục tiêu  

Công ty đang trong giai đoạn chuyển 
mình từ giai đoạn xây dựng năm 
2013 sang giai đoạn vận hành ổn 
định năm 2014. Mục tiêu tuyển dụng  
của công ty cũng chuyển đổi, thay vì 
tập trung vào việc tuyển dụng và 
chuẩn bị lực lượng lao động thì nay 
tập trung vào phát triển trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
công nhân viên Công ty. Với mục 
đích hỗ trợ đội ngũ nhân viên để 
phát huy tinh thần chủ động trong 
công việc để trở thành nhân viên có 
chuyên môn kỹ thuật cao và/hoặc 
nhà quản lý xuất sắc.   

Kết quả thực hiện công việc 

Tính đến cuối tháng 12 năm 2014, đã 
có 2.493 lao động làm việc tại  Núi 
Pháo (so với năm 2013 là 2.439). 
Trong đó có 1.301 lao động hợp 
đồng dài hạn (so với năm 2013 là 
1.281) gồm có 1.095 CB-CNV, 206  

lao động phổ thông và 1.192 nhân 
viên làm việc cho nhà thầu (so với 
năm trước là 929). Tổng cộng có 
56% lao động trực tiếp trong vùng bị 
ảnh hưởng dự án (so với năm 2013 
là 60%) và trên 76% cán bộ công 
nhân viên trong tỉnh Thái Nguyên (tỷ 
lệ tương đương với năm 2013). 
Trong toàn bộ lực lượng lao động 
của công ty (kể cả nhà thầu) có 38% 
người lao động trong vùng bị ảnh 
hưởng (so với năm 2013 là 37%) và 
61% trên địa bàn tỉnh (so với năm 
2013 là 57%). 

Lực lượng lao động nữ chiếm 
22,1% (20% năm 2013), 11 nhân 
viên nữ hiện đang giữ chức vụ 
quản lý cấp trung (nắm giữ chức vụ 
trưởng giám sát và giám sát), 04 vị 
trí quản lý cấp cao (năm 2013 có 03 
vị trí quản lý cấp trung và 01 vị trí 
quản lý cấp cao). Biến động nhân 
sự trong năm là 7,8% (21,2% năm 
2013), những con số trên cho thấy  

so với năm 2013, môi trường làm 
việc ổn định hơn khi mà Công ty có 
rất nhiều các nhà thầu thi công trên 
công trường. Công đoàn đại diện 
cho tổng cộng 95,3% lao động trực 
tiếp (ngoại trừ lao động phổ thông) 
(năm 2013 chiếm 82%). Các thành 
viên tham gia công đoàn là tự 
nguyện. 

Tuyển dụng tại địa phương 

Năm 2014, Công ty tiếp tục tuyển 
dụng theo đúng chính sách tuyển 
dụng. Chính sách tuyển dụng ưu 
tiên tuyển dụng người lao động tại 
địa phương (huyện Đại Từ), tiếp 
sau là trên địa bàn toàn tỉnh Thái 
Nguyên, sau đó là lao động trên lãnh 
thổ Việt Nam, và cuối cùng mới là 
tuyển dụng lao động là người nước 
ngoài. Mục đích của chính sách 
tuyển dụng này nhằm mang đến lợi 
ích kinh tế tối đa cho những người 
dân bị ảnh hưởng của dự án. Tỷ lệ 
phần trăm lực lượng lao động bị 
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dự án. Tỷ lệ lao động nữ của dự án 
theo nguồn gốc vùng miền được 
thể hiện trong biểu đồ dưới đây 
(bên trái). So sánh với năm 2013 là 
phần chú thích trong ngoặc đơn.  

Biến động nhân sự 

Năm 2014, tỷ lệ biến động nhân sự 
của Công ty khá thấp, chỉ ở mức 
7,8% (so với mức bình quân trong 
ngành sản xuất công nghiệp là 
10,4%). Tỷ lệ biến động này chưa 
tính 237 nhân viên được Núi Pháo 
tuyển dụng để chuyển sang làm việc 
cho Công ty Liên doanh Núi Pháo – 
H.C. Starck khi liên doanh chính thức 
đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 
2014. Trên thực tế, những lao động 
này vẫn đang tiếp tục làm việc cho 
dự án, nhưng hợp đồng lao động 
của họ được chuyển sang cho Công 
ty liên doanh khi Nhà máy ST chính 
thức đi vào hoạt động. Biến động 
nhân sự giữa vị trí giám sát và quản 
lý là 0,5%.  

Hệ thống đánh giá vị trí 

Năm 2014, trên 250 vị trí tuyển dụng 
tại Núi Pháo đã được Phòng Hành 
chính - Nhân sự đánh giá và phân 
loại theo độ khó tuyển dụng cho 
từng vị trí, mức độ chuyên môn kỹ 
thuật và/hoặc trách nhiệm cần có để 
thực hiện công việc. Mục đích của 
việc đánh giá và phân loại để tiêu 
chuẩn hóa các vị trí sao cho người 
lao động được mức lương phù hợp 
với vị trí công việc mình đang đảm 
nhận. Quy trình quan trọng này 
nhằm đảm bảo cho người lao động 
được nhận mức lương phù hợp 
cho vị trí công việc của mình, đồng 
thời không vượt quá mức lương 
cho cùng vị trí tại các phòng ban 
khác. Phân loại chức năng nhiệm vụ 
và thang bảng lương là để xác định 
mức lương tối thiểu theo quy định 
của Nhà nước với việc tham vấn từ 
tổ chức Công đoàn và mức lương 
chuẩn trên thị trường. 

Tỷ lệ lao động theo nguồn gốc 
vùng miền, toàn thể người lao 
động (tính đến tháng 12/2014) 

Tỷ lệ lao động nữ theo nguồn 
gốc vùng miền, lao động trực 
tiếp (Tháng 12/2014)  

Lực lượng lao động phân bổ 
theo vị trí, lao động trực tiếp 
(Tính đến tháng 12/2014 không kể 
lao động phổ thông) 

ảnh hưởng bởi dự án trong năm 
2014 là 38% (gồm cả CB-CNV Công 
ty và nhân viên của nhà thầu), tăng 
nhẹ so với năm 2013 là 37,4%. Đây 
là điều rất đáng khích lệ, khi trong 
năm vừa qua số lượng lao động 
phổ thông phục vụ công tác xây 
dựng đã hết việc làm. 

Lực lượng lao động của Công ty 
gồm 1% nhân sự nắm giữ vị trí 
quản lý cấp cao, 20% nhân sự quản 
lý và giám sát, còn lại 79% là nhân 
viên. Trong đó, 01 quản lý cấp cao 
(chiếm 0,08% lực lượng lao động) 
và 6 vị trí quản lý (chiếm 0,5% lực 
lượng lao động) là người Việt Nam. 
Năm 2014, lao động người nước 
ngoài chiếm 9% nguồn lực lượng 
lao động (chiếm 6,7% tổng lực 
lượng lao động và nhà thầu, so với 
năm 2013 là 6,4%). Nguồn gốc vùng 
miền lực lượng lao động của Nhà 
thầu năm 2014 là 48 lao động nước 
ngoài, 621 người lao động ngoại 
tỉnh, người Thái Nguyên có 116 
người, người huyện Đại Từ là 183 
và người bị ảnh hưởng trực tiếp từ 
dự án là 224. Năm 2014, trong số 
các nhà thầu của Công ty, thì có 8 
nhà thầu Việt Nam và 02 nhà thầu 
nước ngoài.  

Lao động nữ  

Công ty có 22,1% là lao động nữ (so 
với năm 2013 là 20%). Phần lớn lao 
động nữ của Công ty đều là người 
dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi 

55,8% 
vùng bị ảnh 
hưởng trực 
tiếp bởi dự 

án (PAP) 

9,3% 
nước 
ngoài 

14,3% 
các tỉnh thành 
khác trên lãnh 
thổ Việt Nam 

12,0% 
tỉnh Thái 
Nguyên 

8,2% 
huyện 
Đại Từ 

20,0% 
vị trí quản 

lý cấp 
trung  

1,0% 
ở vị trí 

quản lý 
cấp cao  

79,0% 
nhân viên  

25,4% 
vùng bị ảnh 
hưởng trực 
tiếp bởi dự 

án (PAP) 

1,7% 
nước 
ngoài 

26,3% 
các tỉnh thành 
khác trên lãnh 
thổ Việt Nam 

23,9% 
huyện 
Đại Từ 
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Điểm nổi bật trong 
năm 2014 

Ø Hoàn thành chuẩn hóa đánh giá 
công việc cho trên 250 vị trí, 
đảm bảo tính minh bạch và 
công bằng trong tiền lương chi 
trả cho người lao động; 

Ø Trao tặng 53 giải thưởng Ngôi 
sao Tháng nhằm ghi nhận 
những nỗ lực đóng góp của các 
nhân viên Núi Pháo khi thực 
hiện xuất sắc nhiệm vụ công 
việc.  

Ø Nâng cao năng lực, trình độ 
chuyên môn kỹ thuật cho nhân 
viên thông qua các chương trình 
đào tạo.  

Ø Xây dựng khung Chương trình 
Nhà Lãnh đạo Tương lai để 
thực hiện trong năm 2015 nhằm 
đảm bảo các nhân viên xuất sắc 
được bồi dưỡng và phát triển 
kịp thời. 

Năm 2014, Công ty cũng đã hoàn 
thành việc tự động hóa hệ thống 
phần mềm nhân sự, có nghĩa là, 
hiện nay tất cả các hồ sơ nhân viên 
đều được quản lý bằng máy tính. 
Ví dụ, các bảng chấm công được 
gửi vào hệ thống để tính lương và 
cân đối phép năm đều được tính 
toán tự động. Phần mềm nhân sự 
mới đã giúp phòng Hành chính – 
Nhân sự quản lý công việc đạt hiệu 
quả cao hơn.  

Đào tạo  

Năm 2014, Núi Pháo liên kết với 
Trường Cao đẳng Cơ khí và Luyện 
kim Thái Nguyên (là đơn vị cung cấp 
dịch vụ đào tạo và cấp chứng chỉ) hỗ 
trợ đào tạo cho 400 CB-CNV với các 
khóa học về vận hành xe nâng và cẩu 
trục. Các học viên sau ba tháng đào 
tạo đã được cấp chứng chỉ.  

Cũng trong năm 2014, Công ty tiếp tục 
tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh ở 
các trình độ sơ, trung và cao cấp. 

Tổng cộng có 120 nhân viên hoàn 
thành khóa học. Chị Nguyễn Thị Thanh 
Hằng (bộ phận Đối ngoại) và anh 
Nguyễn Anh Tú (bộ phận Môi trường) 
được tuyên dương là những học viên 
xuất sắc. Anh Mai Gia Tiến được 
tuyên dương về thái độ học tập 
nghiêm túc và chuyên cần. Năm 2015, 
các khóa học đào tạo tiếp tục được 
triển khai với mong muốn sẽ đào tạo 
thêm hơn 100 CB - CNV khác.  

Ngoài ra, trong năm 2014 nhân viên 
Phòng Hành chính – Nhân sự cũng 
được bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn do Công ty đài thọ. Hai 
giám sát – chị Lê Thị Lý và anh Phan  
Đăng Hoàn – bắt đầu tham dự khóa 
học luật (sau khi hoàn thành chứng 
chỉ quản trị doanh nghiệp). Hai anh 
chị tiếp tục theo học khóa học hai 
năm rưỡi trên mạng của trường 
Đại học Trà Vinh. Với khóa học này, 
Núi Pháo đài thọ tiền học phí và các 
anh chị được nghỉ phép khi tham gia 
các kỳ thi.  

Ba nhân viên khác cũng thuộc Phòng 
Hành chính - Nhân sự đó là Chị Vũ 
Thị Thắng, chị Phạm Thị Huệ và chị 
Nguyễn Thị Huệ - cũng đã được 
tham dự một khóa học sáu tháng cơ 
bản về Quản trị Nhân sự tại Trung 
tâm EduViet – Hà Nội, các chị đã 
được nhận chứng chỉ sau khi hoàn 
thành khóa học. 

Học viên tốt nghiệp của các lớp học tiếng Anh. 

Chào đón Giám đốc Nhân 
sự Eddie Arsyad 

Năm 2014, Núi Pháo chào đón ông 
Eddie Arsyad gia nhập với cương vị 
Giám đốc Nhân sự. Trước khi vào 
làm việc tại Công ty, ông Eddie làm 
Giám đốc Phát triển Dự án của 
Công ty PT Media Djaya Bersama 
(Công ty than MDB, Tập đoàn 
Resware, Tập đoàn kinh tế ABM). 
Ông Eddie có hơn 30 năm kinh 
nghiệm công tác trong lĩnh vực khai 
thác chế biến khoáng sản và công 
nghiệp luyện kim tại Indonesia. 
Trước đó, ông có 7 năm kinh 
nghiệm làm ở vị trí tư vấn và Quản 

Tiêu điểm năm 2015  
Ø Thực hiện chương trình nhà 

lãnh đạo tương lai, như đã giới 
thiệu.  

Ø Tăng cường hệ thống quản lý 
thực hiện công việc với việc 
phát triển các chỉ số đánh giá 
thực hiện công việc cụ thể cho 
toàn thể cán bộ công nhân viên 
ở vị trí quản lý và giám sát.  

Ø Xây dựng tiềm năng và năng lực 
đối với toàn Công ty nhằm đạt 
mục tiêu tăng trưởng trong 
tương lai của NPMC.  

lý hành chính nhà nước tại Australia. 
Với kinh nghiệm đã tích lũy, Ông 
Eddie sẽ mang đến cho Núi Pháo 
một đường lối quản lý vững mạnh, 
tầm nhìn lãnh đạo cho các hoạt 
động sản xuất, bảo trì và kỹ thuậtvà 
những kinh nghiệm trong việc xây 
dựng các mối quan hệ với chính 
quyền và cộng đồng, cũng như 
tuyển dụng nhân sự.  
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Nhà lãnh đạo tương lai 

Năm 2014, Núi Pháo đã phát triển 
khung Chương trình Nhà lãnh đạo 
tương lai để áp dụng thực hiện 
trong năm 2015. Chương trình Nhà 
lãnh đạo tương lai là để tìm ra 
những cán bộ công nhân viên Núi 
Pháo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ 
đồng thời đảm bảo hỗ trợ kịp thời 
những nhân viên xuất sắc này phát 
triển chuyên môn cần thiết trở thành 
nhà lãnh đạo tương lai của Công ty 
Núi Pháo. Chúng tôi nhận thấy, để 
trở thành một công ty Tài Nguyên 
hàng đầu Việt Nam và để đáp ứng 
tham vọng tăng trưởng của mình, 
chúng ta cần phải có những nhân 
viên thật sự xuất sắc để nắm giữ 
các vị trí chủ chốt trong công ty. 
Chương trình Nhà lãnh đạo Tương 
lai sẽ giúp nhân viên được bố trí 
đúng người đúng việc nắm giữ các 
vị trí chủ chốt. Để chương trình 
thực sự có hiệu quả, các trưởng 
bộ phận sẽ đánh giá dựa trên bản 
đánh giá thực hiện công việc định kỳ 
của nhân viên và sử dụng ma 
trận để đánh giá năng lực thực hiện 
công việc bằng công cụ 9PP. Ma 
trận này sẽ giúp xác định được 
những nhân viên xuất sắc trong 
Công ty.   

Kỹ sư của Công ty Liên doanh được đào tạo tại Đức. 

Kết quả thực hiện công việc 2014 

Mục tiêu Kết quả 
2014 

2014 2013 

Tuyển dụng tối đa 
người lao động 
địa phương theo 
chính sách ưu tiên 
tuyển dụng của 
Công ty. 

76% người lao động là 
người trong tỉnh Thái 
Nguyên bao gồm 56% 
người lao động thuộc 
vùng bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi dự án. 

77% người lao động là 
người trong tỉnh Thái 
Nguyên bao gồm 60% 
người lao động thuộc 
vùng bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi dự án. 

Củng cố - phát triển 
tính đa dạng và bình 
đẳng giới trong lực 
lượng lao động. 

Năm 2014, có 22,1% 
lực lượng lao động là 
nữ giới. 

Năm 2013, có 19% lực 
lượng lao động là nữ 
giới. 

Giảm tỷ lệ biến 
động nhân sự để 
xây dựng một đội 
ngũ lao động ổn 
định và hiệu quả. 

Biến động nhân sự 
của Công ty năm vừa 
qua là 7,8%, dưới 
mức trung bình đối 
với ngành công 
nghiệp là 10,4%. 

Biến động nhân sự của 
công ty là 21,2 % ( kể 
cả số nhân viên làm 
việc trong giai đoạn xây 
dựng). 

Tiếp tục phát triển 
đội ngũ nhân sự 
và nâng cao năng 
lực người lao 
động trên địa bàn 
tỉnh.   

Năm 2014, công ty đã 
tạo điều kiện để nhân 
viên tham gia các khóa 
đào tạo từ đào tạo kỹ 
thuật, thương mại 
đến đào tạo đại học.   
Chi phí cho đào tạo 
xấp xỉ 37.070 USD.   

500 nhân viên đã nhận 
chứng chỉ an toàn do 
cơ quan có thẩm quyền 
cấp, và 125 nhân viên 
nhận chứng chỉ vận 
hành cẩu trục, xe nâng. 
Chi phí cho đào tạo 
năm 2013 xấp xỉ 214. 
382 USD. 

Ghi nhận các cá 
nhân có thành tích 
lao động xuất sắc. 

Công ty trao 53 giải 
thưởng Ngôi sao 
Tháng cho những 
nhân viên đạt thành 
tích xuất sắc. 

Tháng 8/2013, bắt đầu 
phát động Chương 
trình Ngôi sao Tháng và 
ghi nhận thành tích 
xuất sắc đối với 18 
nhân viên. 

Đào tạo chuyên sâu tại Đức 

Một trong những lợi thế của Liên 
doanh Núi Pháo – H.C. Starck đó là 
16 kỹ sư người Việt có cơ hội 
được cử đi đào tạo hai tháng 
chuyên sâu ở Nhà máy chế biến 
Vonfram Goslar, Đức. Sau khi đào 
tạo xong, 16 kỹ sư này trở về nước 
đảm nhiệm vai trò vận hành tại nhà 
máy Chế biến sâu của Núi Pháo. 

Khóa đào tạo thứ nhất diễn ra vào 
tháng 8 năm 2014 với sự tham gia 
của 8 kỹ sư. Khóa thứ hai, thêm 8 
kỹ sư nữa được cử đi đào tạo vào 
tháng 12 năm 2014.  

Cả hai khóa đào tạo đều giúp cho 
các kỹ sư Việt Nam có cơ hội tiếp 
cận với dây chuyền sản xuất chế 
biến tinh quặng tiên tiến nhất thế 

giới, giúp các kỹ sư mở rộng kiến 
thức cũng như chia sẻ kinh nghiệm 
với các bạn đồng nghiệp người 
Đức về công nghệ chế biến 
Vonfram. Các kỹ sư cũng đã trực 
tiếp tham gia vận hành nhà máy và 
quản lý sản xuất. Đào tạo tại chỗ ở 
Nhà máy chế biến Goslar giúp các 

kỹ sư  Việt Nam làm quen với các 
quy trình sản xuất và công nghệ chiết 
xuất bằng dung môi hiện đại. Sau khi 
quay về Việt Nam, những kỹ sư này 
vừa áp dụng kiến thức đã được học 
vào công việc tại Núi Pháo, vừa  
truyền đạt những kiến thức này cho 
các đồng nghiệp khác tại Công ty. 
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Ngôi sao Núi Pháo  
Ghi nhận những đóng góp xuất sắc  

Như đã trình bày trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2013, Công ty bắt đầu 
khởi động chương trình Ngôi sao Tháng nhằm ghi nhận và trao thưởng kịp thời 
cho những cán bộ công nhân viên có thành tích nổi bật trong tháng. Năm 2014, 
Chương trình Ngôi sao Tháng vẫn được duy trì với 53 nhân viên xuất sắc đã 
được đề cử. Việc đề cử do Quản lý các bộ phận thực hiện. Những Quản lý 
này sẽ tiến hành lựa chọn một trong số những nhân viên (hoặc nhóm nhân 
viên) của mình là những người đã “tận tâm, tận lực”, hoàn thành xuất sắc công 
việc hoặc đưa ra những sáng kiến hữu ích. Những Ngôi sao Tháng được Ban 
Giám đốc của Núi Pháo ghi nhận sẽ được nhận phiếu quà tặng với giá trị 2 
triệu đồng (tương đương 93 đô la Mỹ) để liên hoan cùng với gia đình, và tất 
nhiên, với cả sự hưởng ứng từ những bạn đồng nghiệp.  

Anh Lương Quang Hưởng và Phạm Trung Thành đã được Công ty trao giải 
thưởng Ngôi sao Tháng cho những nỗ lực trong việc học hỏi những kỹ năng 
mới về quan trắc điều kiện (bao gồm các kỹ thuật thử nghiệm không phá 
hủy) và áp dụng những kỹ năng này vào trong các hoạt động bảo dưỡng 
phòng ngừa được thực hiện ở công trường. Các anh đã tiến hành các hoạt 
động quan trắc điều kiện và giúp cho độ tin cậy của các thiết bị được cải 
thiện đáng kể trong Nhà máy. 

Giám sát nhà máy – anh Lê Văn 
Thiện đã được trao giải thưởng 
Ngôi sao Tháng cho việc thể hiện 
các giá trị cốt lõi của Công ty, đó là: 
Tôn Trọng, Hành Động, Kết quả khi 
anh thực hiện công việc giám sát. 
Trong thời gian làm việc, anh điều 
hành quản lý công việc xuất sắc và 
hiệu quả tại khu vực anh chịu trách 
nhiệm, do vậy, hiệu suất công việc 
tại khu vực anh đảm nhiệm đã 
được cải thiện đáng kể. 

Tháng 4/2014, anh Vũ Hải Cường 
vinh dự được đón nhận giải thưởng 
Ngôi sao Tháng vì đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động 
nổ mìn của Công ty. Anh đã bố trí 
tạm cư cho các hộ dân ra khỏi khu 
vực nổ mìn tại các xã Hùng Sơn và 
Tân Linh, đồng thời luôn có mặt kịp 
thời trong khi Công ty tiến hành nổ 
mìn (kể cả khi anh được nghỉ) để 
đảm bảo công tác nổ mìn được 
diễn ra suôn sẻ; Anh là người mà 
Cộng đồng luôn có thể liên lạc khi 
cần.  

Anh Đoàn Đức Thịnh được trao giải Ngôi sao Tháng cho sự tận tâm tận lực 
của anh cũng như đóng góp về chuyên môn thể hiện qua hiệu quả công việc 
cuối tháng, khi mà anh thường phải hoàn thành công việc đó trong kỳ nghỉ. 
Khi được nghỉ, anh cũng luôn sẵn sàng đảm nhiệm vai trò phiên dịch cho các 
cuộc họp tại văn phòng Hà Nội. Trong khi ở nhà máy, anh cũng thường đảm 
nhiệm vụ biên dịch trong khi vẫn đảm bảo thực hiện tốt công việc chính 
được giao.   
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Anh Lê Duy Khánh vinh dự nhận giải Ngôi sao Tháng của Công ty vì đã thể hiện 
rất tốt vai trò lãnh đạo của anh trong đội Cứu nạn, Cứu hộ và PCCC (ERT). 
Năm 2014, nhóm ERT đã:  
Ø Chủ động và tích cực thực hiện hiệu quả các công việc được giao;  
Ø Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và 

cứu hộ cứu nạn; 
Ø Cho thấy tiến bộ nhanh chóng trong kiến thức và ý thức an toàn của nhóm.  
Ø Thể hiện trách nhiệm cao trong việc bảo dưỡng và xử lý sự cố của thiết bị 

chữa cháy;  
Ø Học cách nạp bình chữa cháy bột để giảm chi phí phòng cháy;  
Ø Phối hợp với các bộ phận khác để đạt hiệu suất công việc cao;  
Ø Thực hiện các cuộc diễn tập để nâng cao kỹ năng;  
Ø Hỗ trợ giải quyết các vấn đề cộng đồng và môi trường xung quanh một 

cách hiệu quả.  

Tháng 9 năm 2014, các anh Hoàng Trọng Bình và Dương Văn Dự nhận giải 
thưởng Ngôi sao Tháng Núi Pháo vì đã có những đóng góp tích cực khi nhà 
máy tạm dừng để bảo trì. Họ đã giúp cho việc dừng máy đúng giờ mà không 
có bất kỳ sự cố hay thương tích nào. Một phần thành công của họ là nỗ lực 
trong việc đảm bảo rằng những nhà thầu tham gia hỗ trợ trong giai đoạn nhà 
máy tạm dừng để bảo trì, phải tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn an toàn 
của Núi Pháo.  

Chị Nguyễn Thị Miền được trao giải thưởng Ngôi sao Tháng Núi Pháo cho 
những hoạt động nổi bật trong tháng 11 và 12 năm 2014 khi chị giúp xử lý 2 ca 
cấp cứu khó tại phòng khám của Công ty. Phối hợp với các nhân viên khác của 
phòng khám, chị Miền đã hoàn thành hơn 1.000 ca kiểm tra sức khỏe trước 
thời hạn, tham gia tập huấn cho Y tá mới và hỗ trợ họ trong suốt thời gian làm 
quen với công việc, Chị đã thể hiện được kỹ năng lái xe an toàn khi điều khiển 
xe cấp cứu và hoàn thành trách nhiệm của mình một cách có hiệu quả. 

Nui Phao Stars 

Chị Lê Thị Lý (trái) và anh Phan 
Đăng Hoàn đã hoàn thành khóa 
học về Luật được Công ty đài thọ 
trong năm 2014. Đọc thông tin về 
họ ở trang 14.  

Trong năm 2014, các công nhân Nhà 
máy đã hai lần có sáng kiến điều 
chỉnh đối với nhà máy và thiết bị 
nhằm tăng độ an toàn khi sử dụng. 
Trường hợp thứ nhất, công nhân 
thường sử dụng vòi cứu hỏa để 
vệ sinh máy, gây ra những hư hỏng 
đối với máy và chiếm dụng hệ 
thống PCCC một cách không cần 
thiết. Thay vào đó, Bộ phận An toàn 
& Sức khỏe đã lắp đặt đường ống 
nước bổ sung phục vụ cho việc vệ 
sinh máy, đồng thời, siết lại toàn bộ 
hộp và ống cứu hỏa, tránh việc sử 
dụng sai mục đích. Các van đường 
nước chữa cháy  cũng được đặt ở 
vị trí 

mở nhằm đảm bảo sẵn sàng trong 
tình huống có hỏa hoạn. 

Trường hợp thứ hai, Bộ phận An 
toàn & Sức khỏe đã sửa chữa và 
gia cố lại toàn bộ thiết bị PCCC 
(đường dẫn, họng nước, vòi phun, 
bình cứu hỏa và tủ chữa cháy) để 
giúp chống lại sự ăn mòn và đảm 
bảo mọi thứ sẵn sàng sử dụng. 
Dùng sơn chống ăn mòn chất 
lượng cao để bảo vệ thiết bị và 
giúp cho công nhân nhà máy dễ 
dàng nhận biết hệ thống PCCC. 
Sáng kiến này hy vọng sẽ giúp 
giảm tần suất thay thế thiết bị, giúp 
tiết kiệm chi phí của Công ty. 

Giải quyết các vấn đề an toàn  
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Sức khỏe 
 

Sức khỏe 

Mục tiêu 

Mục tiêu Y tế của Núi Pháo là đảm 
bảo cho người lao động không bị 
mắc chứng bệnh nghề nghiệp và 
những ảnh hưởng không tốt đến 
sức khỏe của họ, và với trang thiết 
bị hiện đại, đội ngũ y tế chúng tôi có 
đủ năng lực để hỗ trợ sức khỏe cho 
người lao động và cộng đồng quanh 
khu vực dự án (kể cả trong các tình 
huống cấp cứu). 

Thành tích 

Trong năm 2014, phòng An toàn và 
Sức khỏe đã giải quyết được vấn 
đề thiếu nhân viên trong đội ngũ Y 
tế; khám bệnh và điều trị cho hơn 
3.330 lượt bệnh nhân tại phòng 
khám; tiếp tục đánh giá và đảm bảo 
tốt môi trường làm việc trong toàn 
dự án; tăng cường nâng cao năng 
lực cho đội ngũ Y tế và hưởng ứng 
chương trình hiến máu nhân đạo. 
Ngoài ra, đội Y tế còn cứu sống hai 
người dân địa phương bị tai nạn 
giao thông gần khu vực dự án. 

Sức khỏe lao động 

Núi Pháo hiện đang duy trì hoạt động 
phòng khám hiện trường với đầy đủ 
trang thiết bị và nhân viên y tế. Đến 
cuối năm 2014, Công ty đã khắc 
phục được tình trạng thiếu hụt nhân 
sự khi đã tuyển được 3 bác sĩ, 6 
điều dưỡng (y tá), 1 dược sĩ và 1 
nhân viên vệ sinh sức khỏe nghề 
nghiệp. Đội ngũ y tế còn thường 
xuyên tiến hành theo dõi sức khỏe để 
xác định và quản lý các rủi ro sức 
khỏe nghề nghiệp tiềm ẩn và người 
lao động cũng có thể đến phòng khám 
để theo dõi sức khỏe chung. Trong 
năm 2014, có hơn 3.330 bệnh nhân 
đến khám tại phòng khám (so với 
2.350 người vào năm 2013) với các 
triệu chứng chủ yếu liên quan đến 
bệnh lý về tai, mũi, họng, nhiễm trùng 
da, các vấn đề về tiêu hóa, cơ- 
xương- khớp và một số bệnh khác. 
Đội ngũ y tế còn điều trị cấp cứu cho 
135 bệnh nhân bị chấn thương. Ngoài  

ra, trong năm 2014 hơn 1.000 nhân 
viên được khám sức khỏe định kỳ 
theo quy định của nhà nước. Công tác 
kiểm tra sức khỏe giúp phân loại các 
nhóm sức khỏe của người lao động 
từ rất tốt đến kém và điều này giúp 
xác định được loại công việc phù hợp 
với từng người lao động. Nhân viên 
của các nhà thầu được đánh giá sức 
khỏe riêng. Hàng quý, đội ngũ y tế còn 
tiến hành quan trắc chất lượng môi 
trường làm việc tại những khu vực 
tiềm ẩn những rủi ro cao (như là Nhà 
máy chế biến và Nhà máy APT). 
Chương trình quan trắc giúp đánh giá 
những rủi ro tiềm ẩn đến sức khỏe 
liên quan đến tiếng ồn, bụi và/ hoặc ô 
nhiễm không khí và tại những nơi có 
kết quả đo cao, các hành động khắc 
phục sẽ được thực hiện. Ví dụ, trong 
năm 2014, nồng độ carbon dioxide 
(CO2) cao đã được xác định trong 
một khu vực làm việc của Nhà máy 
chế biến. Kết quả là, hệ thống các 
quạt hút được lắp đặt để tăng khả 
năng thông gió tại khu vực đó .  
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Đảm bảo sức khỏe để làm 
việc 

Tổng cộng có 3.426 lượt kiểm tra 
ngẫu nhiên nồng độ cồn trong hơi 
thở được thực hiện trong năm 
2014, có 20 trường hợp dương tính 
(0,6%). Trong khi năm 2013 với 
28.222 lượt được kiểm tra nồng độ 
cồn trong hơi thở chỉ có 13 trường 
hợp dương tính (0,04%). Sự gia 
tăng tỷ lệ dương tính khi kiểm tra 
nồng độ cồn trong hơi thở là do các 
nhà thầu thời vụ mới đến làm việc 
cho dự án do đó chưa phù hợp với 
văn hóa an toàn và chương trình 
đảm bảo sức khỏe làm việc của 
Công ty.  

Trong năm 2014, Công ty cũng tiến 
hành nhiều hơn các đợt kiểm tra 
ngẫu nhiên nồng độ cồn trong máu 
tại nơi làm việc của các nhà thầu. 

Trong năm 2014 với 92 lượt kiểm 
tra ngẫu nhiên nồng độ chất ma túy 

Tiêm chủng phòng bệnh 

Dự án từng bước tiến hành tiêm chủng cho những nhân viên có nguy cơ cao với 
các bệnh nhiễm trùng hoặc truyền nhiễm như bệnh viêm gan A và B, thương hàn, 
uốn ván và viêm màng não. Trong năm 2014, tiêm chủng được thực hiện cho 09 
nhân viên y tế (so với 87 nhân viên được tiêm chủng trong năm 2013). Những 
nhân viên vận hành nhà máy có nguy cơ cao đã được tiêm phòng uốn ván trong 
năm 2013. Tiêm chủng cúm cho đội ngũ y tế cũng là nhóm có nguy cơ cao. 

Bảo vệ thính giác 

Rất nhiều hoạt động liên quan đến việc khai thác và chế biến nguyên liệu trong 
Nhà máy gây ra tiếng ồn. Một sáng kiến của phòng An toàn và Sức khỏe trong 
năm 2014 là tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ thính giác cho hơn 650 nhân 
viên trên toàn dự án. Chương trình nhằm cung cấp kiến thức cho nhân viên về 
tầm quan trọng của việc đeo thiết bị bảo vệ thính giác khi làm việc trong môi 
trường tiếng ồn để phòng tránh tổn thương thính giác lâu dài. 

Cán bộ của Bộ phận An toàn và Sức khỏe tiến hành kiểm tra nồng độ cồn 
trong máu ngẫu nghiên đối với người lao động khi làm việc tại công trường. 

đã được thực hiện, không có trường 
hợp nào cho kết quả dương tính. 
Ngoài ra, việc này còn áp dụng với 
cả những nhân viên mới trước khi 
vào làm việc cho Công ty. 

Là một phần của chương trình đảm 
bảo sức khỏe để làm việc, người 
lao động có thể tình nguyện kiểm tra 
nồng độ cồn và các chất ma túy tại 
cổng Công ty (trước khi vào làm) nếu 
nghi ngờ  mình không đảm bảo sức 
khỏe để làm việc. Người tự nguyện 
kiểm tra trước khi vào công trường 
có kết quả dương tính sẽ không bị 
kỷ luật, ngoài ra họ còn được phép 
về nhà nghỉ ngơi và chỉ quay lại làm 
việc khi đã đảm bảo sức khỏe để 
làm việc. Tuy nhiên, sẽ áp dụng hình 
thức kỷ luật ngay đối với các trường 
hợp kiểm tra ngẫu nhiên tại công 
trường có kết quả dương tính. Trong 
năm 2014, có 06 trường hợp chịu 
hình thức kỷ luật khi phát hiện có 
nồng độ cồn trong máu. 
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Điểm nổi bật  
năm 2014  

Trọng tâm năm 2015  Đào tạo và nâng cao nhận thức  

Trong năm 2014, Công ty đã phát hành hai cảnh báo (bản tin) tới toàn thể cán 
bộ nhân viên về bệnh Ebola và sởi, tiến hành đào tạo 2 khóa sơ cứu cho 43 
nhân viên, đào tạo phân loại bệnh nhân cho 20 nhân viên y tế và nhân viên 
cứu hộ; đào tạo sử dụng máy sốc điện tự động (AED) cho 10 nhân viên, và 
giảng dạy cho 30 nhân viên (2 lớp) về kỹ năng  cứu hộ dưới nước. 

Ngoài ra, đội Cứu nạn, Cứu hộ và PCCC còn thực hiện các cuộc diễn tập 
hàng tháng nhằm đánh giá sự chuẩn bị trong việc kiểm soát sự cố như hỏa 
hoạn của nhà máy, sự cố nổ mìn, chấn thương hay sự cố trong không gian 
hạn chế. 

Khám sức khỏe cho cộng đồng  

Trong tháng 7 năm 2014, Công ty Núi Pháo phối hợp với Trung tâm Y tế và 
hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn 
phí cho 181 người dân ở các xã Cát Nê và Tân Linh. Đợt kiểm tra sức khỏe 
này dành cho cựu chiến binh, thương bệnh binh và gia đình chính sách. 

Kết quả thực hiện trong năm 2014  

Mục tiêu Kết quả 
2014 

2014 2013 

Tiếp tục giám sát 
sức khỏe cho 
toàn thể CB-CNV 
trong Công ty 

Tiếp tục chương trình 
giám sát sức khỏe. 

100% nhân viên đạt 
yêu cầu 

Tiêm chủng một 
số vắc xin chính 
cho những nhân 
viên có nguy cơ 
mắc bệnh cao. 

Tiêm chủng cho 09 
nhân viên Y tế. 

Tiêm chủng cho 87  
nhân viên có nguy cơ 
nhiễm bệnh cao. 

Đạt 100% nhân 
viên tham gia 
kiểm tra ngẫu 
nhiên nồng độ 
cồn trong hơi 
thở. 

137% nhân viên tham 
gia kiểm tra với 0.6% 
có kết quả dương 
tính. 

1,157% nhân viên 
tham gia kiểm tra với 
0,04% có kết quả 
dương tính.  

Khởi động 
chương trình 
nâng cao ý thức 
bảo vệ sức khỏe 

Phát hành Hai cảnh 
báo sức khỏe cho 
toàn thể CB-CNV 
Công ty về bệnh Ebola 
và sởi. Thực hiện 
chương trình nâng 
cao ý thức bảo vệ 
thính giác. 

Phát hành Hai cảnh 
báo  sức khỏe tới toàn 
thể CB-CNV  Công ty 
về vệ sinh thực phẩm 
và vệ sinh bàn chân. 

Ø Bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên 
nồng độ chất gây nghiện và 
không phát hiện kết quả dương 
tính nào.  

Ø Khám sức khỏe và cấp phát 
thuốc miễn phí cho 181 cựu 
chiến binh, thương binh và gia 
đình chính sách ở các xã Tân Linh 
và Cát Nê.  

Ø Khắc phục tình trạng thiếu nhân 
lực (bác sỹ) và tuyển dụng hai 
bác sỹ mới cho nhóm Y tế.  

Ø Đội  Cứu nạn, Cứu hộ và PCCC 
đã hỗ trợ kịp thời đối với hai vụ 
tai nạn giao thông xảy ra trong 
năm 2014, sơ cứu ban đầu giúp 
cứu sống và điều trị y tế cho 
những người bị nạn.  

Ø Di dời phòng khám từ vị trí hiện 
tại ( khu lán trại ) tới khu vực 
nhà máy và tiếp tục nâng cấp 
các trang thiết bị.  

Ø Hoàn thiện và cấp phát sổ tay 
cấp cứu y tế cho tất cả nhân 
viên.  

Ø Xây dựng và triển khai quy trình 
điều trị phơi nhiễm với hóa chất.  

Ø Tiến hành nâng cao nhận thức 
sức khỏe về KHHGĐ và phòng 
ngừa các chấn thương lưng.  

Ø Tiếp tục xây dựng mối quan hệ 
chặt chẽ với các cơ sở y tế 
khác trong khu vực.  
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Nước sạch, thực phẩm an 
toàn  

Để giải đáp những quan ngại của 
nhân viên, nước uống tại nhiều 
điểm trên toàn công trường được 
lấy mẫu phân tích nhằm đảm bảo 
theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 6-
1:2010/BYT về nước khoáng thiên 
nhiên và nước uống đóng chai. 
Quan ngại của nhân viên là liệu 
rằng các bình nước cấp cho các cây 
nước có đủ tiêu chuẩn hay không. 
Song song với Bộ phận Môi trường, 
Bộ phận An toàn và Sức khỏe cũng 
tiến hành lấy mẫu đối chứng để xác 
minh kết quả chất lượng nước. 
Mẫu nước được phân tích ở hai 
phòng thí nghiệm khác nhau. Các 
kết quả xét nghiệm cho thấy không 
phát hiện các thành phần ô nhiễm và 
nước uống ở các điểm trên công 
trường đạt hoặc thấp hơn Quy 
chuẩn Việt Nam QCVN 6-
1:2010/BYT về nước khoáng thiên 
nhiên và nước uống đóng chai. 

Bộ phận An toàn và Sức khỏe tiến hành xét nghiệm nước uống ngẫu nhiên.   

Trong năm 2014, Bộ phận An toàn 
và Sức khỏe cũng tiến hành kiểm 
tra định kỳ hàng tuần công tác vệ 
sinh, an toàn thực phẩm đối với 
những bếp ăn trên toàn khu vực dự 
án. Đồng thời đưa ra những khuyến 

Hiến máu cứu người  

Tiếp tục sáng kiến trong năm 2013, 
Công ty Núi Pháo phối hợp và thực 
hiện hoạt động hiến máu nhân đạo 
hàng tháng trong năm 2014. Phối 
hợp với Công đoàn Công ty, Bệnh 
viên A Thái Nguyên và Hội chữ thập 
đỏ huyện Đại Từ, khuyến khích toàn 
thể cán bộ công nhân viên công ty 
hiến máu nhân đạo để tăng lượng 
dự trữ máu tại Bệnh viện A Thái 
Nguyên. Sáng kiến này cũng nhằm 
phục vụ xây dựng một cơ sở dữ 
liệu các nhóm máu có thể sẽ cần 
trong trường hợp thiếu hụt nguồn 
cung trong ngân hàng máu. Chương 
trình hiến máu hàng tháng của 
phòng An toàn và Sức khỏe được 
bắt đầu từ tháng 10 năm 2014 và 
đến cuối năm 2014, có khoảng 20 
nhân viên đã hiến máu. 

cáo (nếu cần) để cải thiện vấn đề 
vệ sinh và những thói quen trong 
bảo quản và chế biến thực phẩm. 
Mục đích là phòng tránh ngộ độc 
thực phẩm hoặc dịch bệnh bùng 
phát ảnh hưởng tới sức khỏe của 
người lao động. 

Giá trị của sáng kiến này đã được 
minh chứng ngay khi đội Cứu nạn, 
Cứu hộ và PCCC cấp cứu một 
trường hợp tai nạn giao thông 
(đường bộ). Vụ tai nạn xảy ra giữa 
một người điều khiển xe máy và 

một xe tải. Người điều khiển xe 
máy bị thương nặng, mất máu 
nhiều và cần được tiếp máu. Mặc 
dù bị thương nặng nhưng người 
điều khiển xe máy vẫn sống sót sau 
tai nạn.  

Hàng tháng nhân viên Công ty Núi Pháo tham gia chương trình hiến máu 
nhân đạo. 



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN AN TOÀN 22 

An toàn 

An toàn 

Mục tiêu  

Sau khi các quy trình An toàn được 
thiết lập và áp dụng mạnh mẽ cho 
nhà máy trong năm qua, bộ phận An 
toàn và Sức khỏe tiếp tục tập trung 
vào xây dựng văn hóa an toàn vững 
mạnh và nâng cao kỹ năng cho nhân 
viên để nhận biết và ứng dụng vào 
quy trình làm việc an toàn. Mục tiêu 
chủ đạo của Công ty bây giờ và luôn 
luôn là đảm bảo rằng tất cả người 
lao động về nhà an toàn sau mỗi ca 
làm việc, và chúng ta cũng mong đợi 
điều tương tự từ phía các nhà thầu.     

Công tác đã thực hiện  

Núi Pháo vẫn duy trì được thành tích 
là dự án không có tai nạn chết 
người đến cuối năm 2014, chúng ta 
sẽ làm việc nghiêm túc để duy trì 
thống kê này cho tới khi nào dự án 
còn hoạt động. Quyết tâm của chúng 
ta đối với mục tiêu này đã được 

Các chỉ số an toàn  

LTIFR –Tần suất xảy ra tai nạn nghiêm trọng gây mất ngày công dẫn đến tử 
vong, thương tật vĩnh viễn hoặc làm mất một ngày công/ca hoặc nhiều hơn. 
Tần suất này được xác định theo số ca xảy ra/1.000.000 giờ làm việc.  

TRIR – Tần suất tổng số tai nạn được ghi nhận bao gồm các ca tử vong, chấn 
thương phải nghỉ làm cũng như gây hạn chế làm việc hay cần được điều trị y 
tế. Tỉ lệ tần suất được xác định bằng số lần xảy ra/1.000.000 giờ làm việc. 

Tỉ lệ tần suất tai nạn năm 2014 

LTIFR 

TRIFR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

củng cố vào tháng 2 năm 2014 khi 
công trường có chấn thương gây 
mất giờ công đầu tiên sau 617 ngày 
hoạt động. Sự cố một chiếc xe lu 

mất lái đã lao xuống bờ kè đập 
quặng đuôi, nguyên nhân do người 
tài xế xe lu ngủ gật. Tài xế xe lu này 
bị thương nặng nhưng sau đó đã 
bình phục hoàn toàn. 
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Đào tạo an toàn - Số người, số giờ 

Một sự cố đáng tiếc khác đã xảy ra 
vào tháng 4 năm 2014 tại Nhà máy 
do việc hỏng hóc một trong các máy 
ly tâm làm khô muối natri vonframat. 
Sự cố này dẫn đến một người 
chấn thương cần điều trị y tế và 7 
trường hợp khác phải sơ cứu ban 
đầu. Sau khi điều tra, chúng tôi xác 
định rằng máy ly tâm này không 
được vận hành đúng cách là nguyên 
nhân gây ra những chấn thương ở 
trên. 

Chúng tôi tin rằng cả hai sự cố trên 
đã có thể phòng tránh được và để 
đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã 
tổ chức tuyên truyền tới toàn thể 
công nhân viên Công ty về tầm quan 
trọng của làm việc an toàn. Nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc thực 
hiện qui trình an toàn “Take 5” (Quy 
trình 5 bước an toàn). Yêu cầu mọi 
nhân viên và công nhân nhà thầu 
dành 5 phút trước khi bắt đầu công 
việc để nhận biết những mối nguy 
tiềm ẩn, đánh giá rủi ro, có sự thay 
đổi phù hợp và sau đó hoàn thành 
công việc một cách an toàn.  

Tần suất tai nạn gây mất ngày công 
(LTIFR) của chúng ta đến cuối năm 
2014 là 0,13 (tần suât là 0 so với 
năm 2013 ) và tần suất tổng số tai 
nạn lao động (TRIFR) là 1,73 (so với 
0,96 trong năm 2013). Đến cuối năm 
2014, chúng ta đã đạt 7,5 triệu giờ 
làm việc không có tai nạn gây mất 
giờ  công.  

Văn hóa an toàn  

Trong báo cáo năm 2013, chúng tôi 
đã đề cập đến tình trạng thiếu kinh 
nghiệm trong ngành khai khoáng của 
lực lượng lao động khi vào làm việc 
cho Núi Pháo. Vì lý do này, việc xây 
dựng một nền văn hóa an toàn vững 
mạnh vẫn tiếp tục được duy trì và 
là yếu tố quan trọng trong năm 2014 
như trước đây. 

Trong năm 2014, Công ty đã tiến 
hành đào tạo về các chương trình 
an toàn như Tạm Dừng, Quy trình 5 
bước An toàn và phân tích mối nguy 
trong công việc. Các khóa huấn 
luyện này nhằm giúp cho nhân viên 
và công nhân nhà thầu về cách xác 
định các mối nguy tiềm ẩn liên quan 
tới công việc họ sắp thực hiện, các 
biện pháp phòng ngừa hoặc giảm 
thiểu những nguy cơ trước khi tiến 
hành công việc. 

Công ty cũng đã phát hành tổng số 
38 Cảnh báo An toàn (Bản tin An 
toàn) và được dán lên các bản tin 
xung quanh Nhà máy, cung cấp chi 
tiết các sự cố hoặc cận nguy, để từ 
đó người lao động rút ra những bài 
học kinh nghiệm thông qua các tình 
huống đã xảy ra 

Công ty cũng đã thực hiện chương 
trình khuyến khích an toàn trong năm 
2014, như là một hình thức khác 
trong việc xây dựng văn hóa an toàn 
vững mạnh, tổ chức trao 110 giải 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Điểm nổi bật trong 
năm 2014 

Ø Tỷ lệ tai nạn chết người là 0 và 
đạt 7,5 triệu giờ không xảy ra tai 
nạn lao động gây mất giờ  công.  

Ø Trao 110 phần thưởng an toàn 
cho công nhân có hành vi an toàn.  

Ø Cải thiện hệ thống chữa cháy 
trong Nhà máy.  

Ø Thực hiện hơn 12.500 giờ đào 
tạo cho hơn 5.977 lượt nhân viên. 
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Trọng tâm năm 2015  
Kết quả thực hiện trong năm 2014  

Mục tiêu Kết quả 
2014 

2014 2013 

Không xảy ra tai nạn 
chết người nào 
trong giai đoạn 
chuyển từ xây dựng 
sang vận hành. 

Không có tai nạn chết 
người. 

Không có tai nạn chết 
người. 

Duy trì tần suất 
không xảy ra tai nạn 
lao động gây mất 
ngày công (LTIFR) ở 
mức 0 

LTIFR của chúng ta là 
0,13 với một tai nạn 
gây mất giờ  công trong 
tháng hai. 

Chúng ta đã tích lũy 
được 12,5 triệu giờ 
không xảy ra tai nạn lao 
động gây mất ngày 
công. 

Giảm số lượng sự 
cố phải báo cáo 
(TRI). 

TRIFR của chúng ta là 
1,73, cao hơn năm 
2013 (0,96). 

TRIFR của chúng ta là 
0,96. 

Tiếp tục khuyến 
khích báo cáo tình 
huống cận 
nguy/không phù hợp 

24 tình huống cận 
nguy/không phù hợp đã 
được báo cáo. Điều 
này phản ánh một văn 
hóa ý thức an toàn 
đang phát triển 

32 tình huống cận 
nguy/không phù hợp đã 
được báo cáo. 

Tiếp tục xác định và 
thực hiện đào tạo 
để giải quyết các 
khía cạnh an toàn 
ngay từ khi có mầm 
móng. 

Chúng ta tiến hành hơn 
12.500 giờ đào tạo cho 
5.977 lượt nhân viên 
bao gồm Hệ thống cô 
lập an toàn và đào tạo 
nâng cao nhận thức về 
an toàn hóa chất. 

Chúng ta cũng đã đào 
tạo về nhận diện mối 
nguy và báo cáo sự cố 
cho tất cả nhân viên 

thưởng cho người lao động được 
đánh giá là làm việc an toàn. Người 
nhận thưởng có thể là xác định 
đúng mối nguy trước khi bắt đầu 
một công việc, hướng dẫn hoặc 
tham gia hành động để tránh hoặc 
giảm thiểu mối nguy, báo cáo sự cố 
hoặc tham gia vào cuộc diễn tập 
ứng phó khẩn cấp. Giải thưởng đã 
được quản lý bộ phận trao cho 
nhân viên trước sự chứng kiến của 
các đồng nghiệp để nâng cao nhận 
thức và khuyến khích hành vi an 
toàn trên phạm vi mỏ. 

Đào tạo  

Bộ phận An toàn và Sức khỏe thực 
hiện gần 12.500 giờ đào tạo trong 
năm 2014 cho hơn 5.977 lượt cán 
bộ công nhân viên (phần lớn nhân 
viên tham gia hơn một khóa học). 
Con số này so với khoảng 10.000 
giờ đào tạo được thực hiện trong 
năm 2013 cho khoảng 6.000 lượt 
nhân viên. Chương trình đào tạo 
bao gồm huấn luyện an toàn cho các 

Ø Đưa tần suất xảy ra tai nạn lao 
động nghiêm trọng gây mất ngày 
công (LTIFR) về mức 0, đạt tổng 
tần suất tai nạn báo cáo TRIFR 
<1,0 cuối năm 2015.  

Ø Đạt 15 triệu giờ lao động an toàn 
không có tai nạn gây mất giờ 
công.  

Ø Tiến hành khoảng 350 lượt kiểm 
tra phương tiện, 5.000 lượt kiểm 
tra nồng đồ cồn và 150 lượt kiểm 
tra chất gây nghiện đảm bảo nhân 
viên đủ sức khỏe để làm việc.  

Ø Thiết lập ủy ban an toàn, sức 
khỏe, môi trường và cộng đồng 
cũng như chương trình họp 
thường niên (điều này sẽ thay thế 
trọng tâm được báo cáo từ năm 
ngoái mà vẫn chưa thực hiện 
được). 

Ø  Lựa chọn và đào tạo nhân viên 
về qui trình Phân tích nguyên nhân 
cốt lõi và Quản lý rủi ro.  

Ø Triển khai chương trình Quản lý 
sự thay đổi hành vi an toàn. nhân viên mới và khách, các quy  

trình làm việc an toàn, phân tích rủi 
ro công việc, thực hiện Take 5” (xem 
ở trên), quản lý và sử dụng Xyanua,  
nhận thức natri hydro sulphua 
(NAHS) và hydrogen sulfide, xử lý 
vật liệu nguy hiểm, chữa cháy và 
"5S" (một phương pháp nhằm đảm 
bảo sạch sẽ và sẵn sàng trên công 
trường). 

Hệ thống và công cụ an toàn 

Trong báo cáo phát triển bền vững 
năm 2013, Công ty đã hoàn thiện 16 
tiêu chuẩn về quản lý an toàn và 
sức khỏe nhằm hướng dẫn nhân 
viên làm thế nào để làm việc an 
toàn. Năm 2014, các tiêu chuẩn này 
đã được xúc tiến thực hiện trên 
toàn Dự án. Và để chi tiết hơn, mỗi 
tiêu chuẩn đều được phát triển 
bằng những hướng dẫn cụ thể, 
nhằm góp phần đạt được các mục 
tiêu mà tiêu chuẩn đã đề cập. Tiêu 
chuẩn Giấy phép Làm việc an toàn 
và Hệ thống cô lập là trọng tâm nỗ 

lực thực hiện của Công ty trong 
năm 2014 và đã được áp dụng 
nghiêm ngặt đối với mọi công việc 
liên quan tới thiết bị và /hoặc làm 
việc trong không gian hạn chế. 

Trong tháng 2 năm 2014, Công ty đã 
áp dụng một hệ thống báo cáo sự 
cố và tai nạn mới cho toàn bộ nhà 
máy, gọi là OccSafe. Đây là hệ 
thống điện tử cho phép tất cả mọi 
người trong nhà máy báo cáo bất kỳ 
sự cố hay tai nạn nào và sau đó 
được tự động chuyển tới bộ phận 
chịu trách nhiệm, để phân loại rủi ro 
cũng như có những hành động phù 
hợp . Đội ngũ quản lý của Nhà máy 
cũng sử dụng hệ thống này để theo 
dõi các tai nạn và sự cố nhằm đảm 
bảo các sự cố đó được xử lý kịp 
thời.  
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Học tập ở Lào  

Trong Tháng 12, một đoàn thăm quan của Công ty Núi Pháo (bên phải), gồm hai 
cán bộ của Bộ phận An toàn & Sức Khỏe cùng 3 cán bộ của Bộ phận Môi 
trường được PanAust’s (công ty Khai khoáng Phú Bia) mỏ vàng/đồng Phú 
Khảm ở CHDCND Lào mời sang thăm quan. Mỏ đã được vận hành trong 
khoảng 10 năm và đã thiết lập một hệ thống quản lý tốt về an toàn, sức khỏe 
và môi trường. Mục đích của chuyến tham quan này là quan sát xem hệ thống 
quản lý đã hoàn thiện hoạt động ra sao và học hỏi các đối tác bên Lào về các 
vấn đề an toàn, sức khỏe và môi trường để có thể áp dụng cho mỏ Núi Pháo. 

Huấn luyện thông qua hành động 

Trong tháng 4, một con-tai-ner chứa nước ô-xy già bị rò rỉ tại khu vực Nhà máy, 
và nước ô-xy già loang ra thành vũng lớn trên mặt đất. Với nồng độ cao của 
nước ô-xy già thì nó là một chất ô-xy-hóa mạnh và có thể ăn mòn nhiều vật 
liệu, gồm cả da người. Nhóm An toàn và Sức khỏe (bên phải) đã nhanh chóng 
ứng phó sự cố, tiến hành cô lập khu vực và sơ tán tất cả các công nhân trong 
khi khắc phục, xử lý an toàn. Đến khi sự cố được hoàn toàn kiểm soát và nhà 
máy trong tình trạng an toàn, công nhân viên mới được phép quay lại làm việc 
bình thường. Kết quả là không có ai bị thương trong sự cố này. Nhóm An toàn 
và Sức khỏe đã hành động kịp thời và thành công nhờ có sự chuẩn bị và được 
đào tạo tốt.  

Mở rộng ảnh hưởng văn hóa an toàn tới cộng đồng 

Bộ phận An toàn và Sức khỏe, kết hợp cùng với nhóm quan hệ cộng đồng trao 
tặng mũ bảo hiểm xe máy cho hơn 300 học sinh trong tháng 9 (bên phải). Đây là 
các học sinh của trường cấp II Tân Linh (Đại Từ). Việc trao tặng mũ bảo hiểm 
này nằm trong chiến dịch nâng cao ý thức, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy. Hàng năm ở 
Việt Nam có khoảng 23.000 người chết vì tai nạn giao thông (theo số liệu thống 
kê của WHO năm 2013). Và Công ty cũng đã thực hiện trao tặng mũ bảo hiểm 
tương tự cho học sinh trong năm 2013. 

Đường tránh đã cải thiện an toàn giao thông  

Công tác cải dịch đường quốc lộ và đường sắt được thực hiện từ năm 2014 
với mục đích đưa đường giao thông ra vành đai ngoài khu mỏ và góp phần đi 
lại an toàn hơn cho những người điều khiển ô tô, xe máy và người đi bộ. 

Đường sắt và đường bộ trước đây giao cắt tại khu Nhà máy của dự án, gây 
khó khăn trong việc kiểm soát giao thông. Công tác cải dịch đã giảm đi một 
điểm giao cắt đường sắt với đường bộ, đồng thời cải thiện chất lượng mặt 
đường, góp phần tạo điều kiện an toàn hơn cho mọi người tham gia giao 
thông. 

Tuần lễ An toàn Quốc gia 
Núi Pháo kỷ niệm Tuần lễ an toàn Quốc gia trong tháng 3 năm 2014 với việc 
trao tặng mũ bảo hiểm xe máy chất lượng cho 2.500 nhân viên. Điều này đã trở 
thành sáng kiến thường xuyên của Núi Pháo - Công ty đã tặng 2.000 mũ bảo 
hiểm cho người lao động trong năm 2013. Thêm chế tài trong việc đội mũ bảo 
hiểm, Núi Pháo đã ban hành và thực hiện nội quy mới là không cho bất kỳ ai 
không đội mũ bảo hiểm được đỗ xe ở bãi đỗ xe có mái che, bãi đỗ xe ưu tiên 
tại công trường. 

Công nhân đã được truyền đạt thấu đáo về lợi ích của chính sách này  và tầm 
quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm. Trong năm 2014, một nhân viên đã bị tai 
nạn xe máy nhưng tránh được chấn thương nghiêm trọng (hoặc có thể chết 
người) do anh ấy đang đội mũ bảo hiểm Núi Pháo. 

DƯỚI ĐÂY: Nhân viên nhà thầu, Licogi đã phát 
hiện vật liệu chưa nổ (UXO) trong khi san lấp. 
Khu vực này đã được sơ tán ngay lập tức và 
báo cáo cho quản lý trước khi chúng được di 
dời bởi cơ quan có thẩm quyền. Hành động 
nhanh chóng của nhóm đã được trao giải 
thưởng an toàn. 
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Môi trường  

Môi trường  

Mục tiêu  

Sau khi trải qua khó khăn của giai 
đoạn xây dựng và vận hành thử 
nghiệm dự án, Công ty  đã chuyển 
sang giai đoạn hoạt động ổn định và 
tình hình môi trường tiếp tục được 
cải thiện. Tuy nhiên, hiện nay Công 
ty vẫn còn đối mặt với một số vấn 
đề về nguồn nước, tiếng ồn, bụi và 
nổ mìn khai thác. Những vấn đề này 
vẫn là trọng tâm để  Công ty nỗ lực 
quản lý có hiệu quả, đảm bảo rằng 
Núi Pháo thực hiện tốt kế hoạch 
quản lý môi trường theo đúng cam 
kết trong Báo cáo Đánh giá Tác động 
Môi trường đã được phê duyệt 
(ĐTM) và Luật bảo vệ môi trường 
của Việt Nam. 

Sự cố môi trường 

Núi Pháo đã có 22 sự cố về môi 
trường ở mức độ trung bình và ở 
mức độ cao hơn (mức độ trung bình 
liên quan đến việc không đáp ứng 
các tiêu chuẩn Môi trường, ví dụ 
như vi phạm quy định). Những sự 
cố này được liệt kê ở trang 27. 
Tháng 5 năm 2014, Công ty đã xảy 
ra một sự cố môi trường gây tác 
động tới cộng đồng khi nước sản 
xuất từ công đoạn tuyển trọng lực 
vôn-fram bị tràn qua gờ chắn chảy  
vào cống thoát nước mưa của cộng 
đồng dân cư. Sự cố xảy ra do việc 
hệ thống bơm không tự động đóng 
trong thời gian ngắn (dưới 30 phút). 
Ngay lập tức hệ thống máy bơm 
khác được vận hành để hút toàn bộ 
nước trong khu vực gờ chắn và 

đảm bảo không còn tràn nước ra 
cộng đồng dân cư. Một hệ thống 
báo động và phao chống tràn sau đó 
đã được lắp đặt trên bể chứa nước 
sản xuất để tránh tình trạng tái diễn. 

Trong tháng 10, dầu từ máy bơm tại 
khu vực suối Đường Bắc bị rò rỉ 
xuống suối. Ngay khi phát hiện, máy 
bơm đã được kiểm tra và sửa chữa 
và các miếng thấm dầu được sử 
dụng để thu toàn bộ váng dầu trong 
suối. Các miếng thấm dầu sau đó  
được chứa trong các thùng chứa 
chất thải nguy hại và khay chứa dầu 
cũng được lắp đặt dưới máy bơm 
để tránh tình trạng tái diễn. Vấn đề 
tương tự cũng xảy ra vào tháng 3 và 
4 khi dầu rò rỉ từ trạm bơm tháo khô 
moong vào kênh tưới tiêu và Ao lắng 
suối Bát (BSS). Các hành động khắc 
phục tương tự đã được thực hiện. 
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Các sự cố môi trường – mức độ trung bình trở lên  

Sự cố 2014 2013 Chú thích 

Kiểm soát nước thải vượt tiêu 
chuẩn cho phép. 

7 8 Số lần xả thải theo giấy 
phép trong khoảng thời 
gian từ tháng 5 đến tháng 
12.  

Mức độ ồn vượt tiêu chuẩn cho 
phép. 

10 10 Số lần quan trắc theo kiến 
nghị cho thấy tiếng ồn 
vượt tiêu chuẩn vào ban 
đêm. 

Bụi PM10 và bụi tổng (TSP) vượt 
tiêu chuẩn 

4 11 Số lần quan trắc cho thấy 
vượt ngưỡng giới hạn. 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 
tiêu chuẩn tại các điểm xả thải. 

1 26 Giới hạn cho phép:  
50mg/L. 

Độ rung nổ mìn vượt tiêu chuẩn 
cho phép. 

0 1 Giới hạn cho phép: 
25,4mm/s. 

Lưu lượng nước ngầm khai thác 
vượt khối lượng cho phép. 

1 1 Vượt giấy phép khai thác 
nước ngầm. 

Lưu lượng nước mặt khai thác 
vượt khối lượng cho phép. 

0 0 Giấy phép khai thác nước 
mặt. 

Tổng 22 58 

Giấy phép  

Dự án Núi Pháo hiện có 11 Báo cáo 
Đánh giá Tác động Môi trường 
(ĐTM) khác nhau tính đến năm 2014. 
Mỗi lĩnh vực của dự án cần có báo 
cáo ĐTM riêng (khai thác, chế biến, 
khu tái định cư, trạm điện,…). 

Hồ sơ cấp phép xả nước thải vào 
nguồn nước đề cập trong báo cáo 
Phát triển bền vững năm 2013 đã 
được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(Bộ TN & MT) cấp vào tháng 5 năm 
2014. Báo cáo ĐTM cho nhà máy 
sản xuất Natri Vôn-fram (ST) năm 
2013 của Công ty Liên doanh Núi 
Pháo – H.C. Starck đã được thay thế  
bằng báo cáo ĐTM cho nhà máy 
Công nghệ cao tinh luyện Vôn-fram 
Núi Pháo – H.C. Starck  (APT), đã 
bao gồm nhà máy ST. Báo cáo ĐTM 
đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên phê duyệt vào tháng 8 năm 
2014. Giấy phép điều chỉnh đối với 
giếng tháo khô mỏ được cấp lại cho 

phép mỏ tháo khô với lưu lượng từ 
28.500 nghìn lít mỗi tháng lên tới 
87.000 nghìn lít mỗi tháng (1.044  
triệu lít mỗi năm).  

Giấy phép khai thác nước ngầm cho 
khu tái định cư (Đồng Bông) được 
gia hạn thêm 5 năm, lưu lượng khai 
thác cho phép tới 3.900 nghìn lít mỗi 
tháng. Dự án cũng đã được Sở Tài 
nguyên và Môi trường cấp mới sổ 
đăng ký chủ nguồn thải CTNH do 
chủng loại chất thải nguy hại đã tăng 
từ 17 lên 20. 

Quản lý nước  

Công ty mong muốn giảm lưu lượng 
khai thác nước mặt từ Sông Công 
cấp cho Nhà máy chế biến, tuy nhiên 
đây vẫn là nguồn nước chính trong 
năm 2014. Dự án đã khai thác 1.332 
triệu lít nước từ Sông Công trong 
năm 2014, so với lượng nước khai 
thác  tính đến cuối tháng 12 năm 
2013 là 458 triệu lít (lưu ý rằng  
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Các thành tích nổi 
bật trong năm 2014 

Kết quả thực hiện trong năm 2014  

Mục tiêu Kết quả  2014 2013 
Giảm thiểu một số 
sự cố ở cấp độ 3 
(mức độ trung bình) 
hoặc sự cố ở mức 
cao hơn. 

Dự án đã gặp 22 sự cố 
cấp độ 3 và nhỏ hơn 
cấp độ 3. Giảm số 
lượng sự cố là ưu tiên 
trong năm 2015.  

Dự án đã gặp 58 sự cố 
cấp độ 3 và cao hơn 
trong năm 2013. 

Giảm lưu lượng khai 
thác nước tự nhiên 
sử dụng cho sản 
xuất. 

Dự án đã khai thác 
thêm  2.134 triệu lít 
nước. Chúng ta cần 
hiểu rõ hơn nhu cầu 
khai thác nước trong 
năm 2015. 

Tổng lượng nước khai 
thác trong năm 2013 là 
828.824 nghìn lít.  

Không vượt tiêu 
chuẩn rung chấn 
trong nổ mìn khai 
thác. 

Dự án đã không vượt 
giới hạn cho phép. 

Dự án có duy nhất 01 
lần vượt tiêu chuẩn cho 
phép trong năm 2013. 

Quản lý nước thải 
tránh những tác động 
tiêu cực tới cộng 
đồng phía hạ lưu. 

Chúng ta tiếp tục gặp 
những khó khăn trong 
công tác quản lý nước, 
nhưng đã cải thiện hệ 
thống xử lý nước thải 
hiện tại. 

Năm 2013, Dự án gặp 
khó khăn trong công tác 
quản lý nước. 

Xây dựng mối quan 
hệ chặt chẽ với các 
cấp chính quyền để 
tạo sự hợp tác tích 
cực trong công tác 
quản lý môi trường ở 
mỏ. 

Tiếp tục duy trì  giao lưu 
cầu lông với các đơn vị 
quản lý trực tiếp cũng 
như hưởng ứng các 
sự kiện do tổ chức xã 
hội phát động.  

Chương trình giao lưu 
cầu lông hàng tháng 
góp phần quan trọng 
trong việc xây dựng và 
thắt chặt mối quan hệ. 

Quản lý nước 2015 

Nước 2014 2013 

Tổng lưu lượng nước khai thác (nước mặt và 
nước ngầm) 

2.134 triệu lít  0,828 triệu lít 

Nước tuần hoàn cho nhà máy 10.394 triệu lít  4.666 triệu lít 

Nước thải 4.635 triệu lít  5.255 triệu lít  

Tổng lượng nước sử dụng (kL trên tấn quặng 
khô đã nghiền). 

0,7 nghìn lit 0,7 nghin lit 

Ø Đảm bảo lưu lượng xả nước 
thải nằm trong giới hạn cho phép 
theo quy định của Giấy phép xả 
thải được bộ TNMT cấp trong 
tháng 5.  

Ø Đạt được Quyết định phê duyệt 
Báo cáo ĐTM cho nhà máy APT 
bởi UBND tỉnh Thái Nguyên trong 
tháng 8.  

Ø Đào tạo tổng số 445 nhân viên và 
nhà thầu về các chủ đề nâng cao 
ý thức bảo vệ môi trường.  

Ø Xây dựng 07 trạm quan trắc thủy 
văn trên một số lưu vực suối để 
đo lưu lượng dòng chảy (bao 
gồm cả nước thải và nước mặt). 

Ø Đáp ứng đầy đủ các quy định về 
Môi trường  trong 02 đợt kiểm tra 
của Đoàn kiểm tra liên ngành của 
UBND tỉnh Thái Nguyên và của Bộ 
TNMT trong tháng 4 và tháng 12. 

Ø Khuyến khích sự tham gia của các 
bên liên quan trong việc xác định 
các giải pháp giảm thiểu tác động 
môi trường. 

trong năm 2013, việc khai thác nước 
bắt đầu từ tháng 4 và nhà máy hoạt 
động chưa hết công suất trong phần 
lớn thời gian của năm). Tổng lưu 
lượng khai thác ít hơn lưu lượng 
được cấp phép cho dự án là 1.728 
triệu lít mỗi năm. Dự án đã khai thác 
801.838 nghìn lít nước ngầm trong 
suốt cả năm 2014, so với 370.471 
nghìn lít trong năm 2013, ít hơn giới 
hạn cấp phép là 1.044 triệu lít mỗi 
năm. Dự án cũng đã tái sử dụng 
10.394 triệu lít nước cho nhà máy 
trong năm 2014, so với 5.255,4 triệu lít 
nước trong năm 2013. 

Trong năm 2013, Công ty dự kiến sẽ 
giảm lưu lượng khai thác nước mặt 
Sông Công bằng cách tăng lưu lượng 
khai thác giếng tháo khô moong. Tuy 
nhiên, trên thực tế việc này chưa thể 
thực hiện được trong năm 2014 và 
chúng ta tin rằng cần phải tiến hành 
điều tra thêm để hiểu rõ hơn về mực 
nước ngầm và khả năng tuần hoàn 
để quản lý tốt nhất việc sử dụng 
nước trong tương lai. 

Điều đáng chú ý hơn nữa là dự án đã 
hoàn thành xây dựng 07 trạm quan 
trắc thủy văn tại các dòng suối trên 
một số  lưu vực để đo lưu lượng 
dòng chảy (gồm cả lưu 

Thanh tra Môi trường  

Năm 2013, Núi Pháo đã tiếp đón 
Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra 
các lĩnh vực khai thác, chế biến, vật 
liệu nổ công nghiệp và công tác bảo 
vệ môi trường. Các thành viên trong 
đoàn đánh giá dự án Núi Pháo tuân 
thủ pháp luật trong lĩnh vực Môi 
trường và các quy định khác bao 
gồm việc tiến hành kiểm tra thực 
địa, đối chiếu với các tài liệu, văn 
bản pháp luật và giấy phép đã 
được phê duyệt. Đoàn thanh tra đã 
kết luận dự án Núi Pháo tuân thủ 
đầy đủ tất cả các luật và quy định 
hiện hành. 
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lượng nước thải và nước mặt). 
Các thông tin thu được từ các trạm 
quan trắc này sẽ giúp chúng ta rất 
nhiều trong mục tiêu quản lý nước.  

Nước thải 

Trong báo cáo năm 2013, Công ty đã 
trình bày những thách thức trong 
việc kiểm soát nước xả thải đạt tiêu 
chuẩn trước khi thải ra suối Thủy 
Tinh. Trong năm 2014, Công ty đã 
tiếp tục giải quyết các thách thức đó. 
Để giải quyết những quan ngại của 
cộng đồng về màu và mùi của nước 
trong đập chứa quặng đuôi Ô-xít, 
tháng 5 năm 2014, Công ty đã mời 
một đơn vị tư vấn quốc tế để hỗ trợ 
trong việc quản lý nước thải. Ngay 
sau đó, dự án đã cải thiện hệ thống 
xử lý nước thải hiện tại bằng cách 
bố trí thêm hệ thống bơm định 
lượng hóa chất để lắng chất rắn lơ 
lửng; xây dựng các khoang lọc than 
hoạt tính để làm trong nước và khử 
mùi nước thải OTC trước khi xả ra 
Suối Thủy Tinh. Công ty cũng đã thi 
công thác làm thoáng nước thải 
“thác nước” tại hồ chứa quặng đuôi 
OTC nhằm tăng khả năng trao đổi 
Oxy cũng như  xử lý các thành phần  

Case studies 

Sự quan tâm của cộng đồng đối với nước thải 

Trong tháng 2 năm 2014, giải đáp các mối quan ngại của cộng đồng về công tác 
quản lý nước thải, dự án Núi Pháo đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Hà 
Thượng tổ chức 01 hội nghị về quản lý chất lượng nước xả thải.  

Mục đích của hội nghị là thảo luận về công tác quản lý nước thải bao gồm các 
đặc điểm của nước thải, hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải, các tác động 
của nước thải đối với nguồn nước, và các hành động của Công ty trong việc 
cam kết để giám sát và đảm bảo chất lượng nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn 
Việt Nam (QCVN 40: 2011 / BTNMT).  

Trong tháng 3 năm 2014, Công ty đã tổ chức một chuyến khảo sát thực địa tại 
Núi Pháo cho các cán bộ và đại diện UBND xã Phục Linh để trực tiếp quan sát 
hệ thống quản lý nước thải và các hoạt động mà dự án cam kết thực hiện để 
giám sát và kiểm soát nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm tới môi trường 
nước. 

Tiêu thụ năng lượng và Khí nhà kính 2014 

Năng lượng và Khí nhà kính 2014 2013 

Tổng năng lượng tiêu thụ 883.184GJ 1.143.400GJ 

Tổng lượng khí CO2 phát thải 
Trực tiếp 
Gián tiếp 

68.618t 
31.435t 
37.183t 

83.567t 
66.165t 
17.402t 

hữu cơ trong nước.  

Những hạng mục cụ thể được miêu 
tả ở trên đã được thực hiện trước khi 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
tập trung vào năm 2015, hệ thống xử 
lý này được kết hợp với các khoang 
lọc bằng than hoạt tính để làm trong 
nước. Quy trình xử lý nước thải tập 
trung được miêu tả như sau: Nước 
thải được bơm từ hồ OTC/STC vào 
bể trộn, bể phản ứng, sau đó chảy 
vào bể lắng, chảy tiếp qua bãi xử lý 
sinh học sơ cấp, tiếp tục chảy qua 
kênh tràn và qua các khoang lọc than 
hoạt tính, tiếp tục chảy qua bãi xử lý 
sinh học thứ cấp và sau đó xả ra Môi 
trường. Hệ thống sử dụng phương 
pháp hóa sinh với mục đích nhằm cải 
thiện và duy trì chất lượng nước tại 
các điểm xả.  

Hiệu ứng nhà kính và năng 
lượng 

Nguồn điện để vận hành dự án Núi 
Pháo chủ yếu lấy từ lưới điện Quốc 
gia và được sản xuất từ các nhà 
máy nhiệt điện và thủy điện. Trong 
năm 2014, dự án Núi Pháo đã tiêu 
thụ 116,8 triệu kWh điện so với năm 
2013 là 54,664 triệu kWh. Chỉ số tiêu 
thụ điện tăng phản ánh đúng tiến độ 
dự án khi chuyển từ xây dựng sang 
vận hành vào năm 2013 và vận hành 
đủ công suất trong năm 2014. Dự án 
cũng sử dụng nhiên liệu diesel và 
xăng dầu cho các máy phát điện dự 
phòng, xe cộ và các thiết bị khác. 
Khoảng 11,8 triệu lít dầu diesel (so 
với 24,1 triệu lít vào năm 2013) và 
160.339L xăng (so với 423.083L năm 
2013) đã tiêu thụ trong năm 2014. 
Tổng mức tiêu thụ năng lượng là 
883.184GJ (so với 1.143.400GJ vào 
năm 2013) và phát thải tổng cộng 
68.618 tấn CO2 (so với 83.567 tấn 
trong năm 2013) trong năm 2014. 
Trong đó bao gồm 31.435 tấn khí 
thải trực tiếp từ việc sử dụng nhiên 
liệu của dự án (so với 66.165 tấn 
CO2 vào năm 2013) và 37.183 tấn khí 
thải gián tiếp từ các máy nhiệt điện 
(so với 17.402 tấn vào năm 2013), 
giả sử tất cả lượng điện của dự án 
sử dụng sản xuất từ than. 

Núi Pháo đã lắp đặt các tấm năng 
lượng mặt trời để hỗ trợ giảm sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch. 



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN MÔI TRƯỜNG 30 

Quản lý nổ mìn 

Một công đoạn không thể thiếu trong 
quá trình khai thác mỏ Núi Pháo là nổ 
mìn khai khoáng tại moong lộ thiên 
(xem trang 9 Quy trình chế biến sản 
phẩm). Quy trình nổ mìn được kiểm 
soát chặt chẽ để đảm bảo sự an 
toàn cho người lao động và cộng 
đồng. Quy trình này bao gồm thông 
báo trước bằng văn bản cho cộng 
đồng về việc nổ mìn và thiết lập bán 
kính an toàn tối thiểu 300 m từ khu 
vực nổ mìn. Trong quá trình nổ mìn, 
Công ty sử dụng bốn (04) trạm quan 
trắc tự động đo độ rung nổ mìn tại 
các vị trí xung quanh moong khai thác 
để đảm bảo việc nổ mìn được diễn 
ra với độ rung chấn và áp suất âm 
được giảm thiểu và đạt tiêu chuẩn. 

Trong năm 2014, Công ty đã nhận 
được một số khiếu nại từ cộng 
đồng quan ngại về rung chấn từ 
hoạt động nổ mìn làm ảnh hưởng 
tới cấu trúc ngôi nhà của các hộ 
dân. Để giải quyết  vấn đề này, vào 
tháng 10, Sở Công Thương đã phối 
hợp với các cơ quan liên quan tiến 
hành kiểm tra thực địa để giám sát 
công tác quản lý nổ mìn tại mỏ Núi 
Pháo. Sở đã tiến hành quan trắc 
độc lập và kết luận rằng hoạt động 
nổ mìn tại Núi Pháo tuân thủ theo 
đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
Việt Nam (QCVN 02: 2008 / BCT). 
Cụ thể, mức rung chấn nổ mìn đã 
được đo và chỉ ở mức tối đa 0,580 

mm/s, thấp hơn đáng kể so với giới 
hạn cho phép của quy chuẩn là 25,4 
mm/s. Mức áp suất âm cũng được 
đo và chỉ ở mức tối đa 112,3 dB (L), 
dưới mức cho phép là 133dB (L). 

Quản lý chất thải 

Trong năm 2014, Công ty đã xử lý 
661.500 kg chất thải sinh hoạt và 
623.903 kg chất thải nguy hại. Rác 
thải sinh hoạt được vận chuyển bởi 
nhà thầu địa phương đến bãi chôn 
lấp để xử lý. Chất thải nguy hại 
được vận chuyển và xử lý bởi đơn 
vị có giấy phép hành nghề quản lý 
chất thải nguy hại theo quy định. 
Chất thải nguy hại gồm có dầu/mỡ 
bôi trơn, pin và ắc quy thải, dung 
môi, chất thải y tế,… 

Cải tạo đất và phục hồi Môi 
trường 

Kể từ cuối năm 2013, dự án Núi 
Pháo đã phục hồi gần 37 ha khu 
vực đất bị xáo trộn trong phạm vi 
dự án. Năm 2014, thêm gần 3 ha đã 
được phục hồi, bao gồm 0,8 ha gieo 
hạt cỏ, trải lưới đay và xơ dừa, 
rơm khô; 2,1 ha trồng cúc Xuyến 
Chi; trồng 450 cây keo và gieo hơn 
280 kg hạt cỏ và 4.000 kg cỏ lá tre. 
Dự án đang khẩn trương hoàn thiện 
xây dựng khu vườn ươm để nhân 
giống, ươm cây sử dụng cho công 
tác phục hồi trong thời gian tới. 
Vườn ươm hiện tại có một lượng 
lớn cây keo, cỏ Vetiver và thủy trúc. 
Hạt cỏ hàng năm được thu hoạch 

Cán bộ Núi Pháo tiến hành khóa tập 
huấn nâng cao ý thức về hoạt động 
quản lý chất thải tại trường học địa 
phương. 

Trọng tâm năm 2015 
Ø Xây dựng kế hoạch phục hồi và 

đóng cửa mỏ và các cơ sở hạ 
tầng liên quan. 

Ø Chuẩn hóa việc sử dụng năng 
lượng và khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính và xây dựng một kế 
hoạch hành động hiệu quả. 

Ø Phối hợp với đơn vị tư vấn 
quốc tế, hoàn thiện báo cáo cân 
bằng nước cho toàn dự án. 

Ø Tiếp tục tiến hành chương trình 
nghiên cứu địa hóa học nhằm 
phân loại đất đá thải tránh phát 
sinh các dòng thải a-xít. 

Ø Xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải sản xuất tập trung  

Ø Nhận được giấy xác nhận hoàn 
thành các công trình bảo vệ Môi 
trường cho nhà máy APT.  

Ø Hoàn thành chương trình đào 
tạo QA/QC trong quan trắc môi 
trường cho năm (05) kỹ thuật 
viên Môi trường. 

quanh khu vực Dự án, sau đó được 
gieo tại những khu vực đã hoàn 
thành công tác đất và thường được 
gieo vào mùa xuân.  

Vườn ươm được xây dựng có 
lưới che, trang bị hệ thống tưới. Có 
trung bình khoảng 08 lao động phổ 
thông là những người dân bị ảnh 
hưởng bởi dự án làm việc tại vườn 
ươm, tùy theo mùa. 
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Tái trồng rừng để kiểm soát bụi 

Công ty đang tái trồng rừng tại các khu vực tiếp giáp giữa khu mỏ với cộng 
đồng như là một biện pháp để quản lý bụi và cải thiện cảnh quan khu vực 
mỏ. Vào giữa tháng 8 năm 2014, tổng cộng 4,4 ha dọc theo ranh giới giữa 
các khu dân cư của xã Tân Linh và Hùng Sơn đã trồng cây keo Úc. Những 
“hành lang xanh” giúp giảm thiểu bụi từ khu mỏ, đặc biệt là khu nghiền thô và 
bãi thải, ảnh hưởng tới khu vực dân cư. Nó cũng giúp thúc đẩy nhanh quá 
trình phục hồi các loài thực vật khác và giảm thiểu xói mòn đất. Sáng kiến 
này là phù hợp với các chính sách xanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên. Núi Pháo vẫn đang tiếp tục chăm sóc 47ha cây keo đã trồng trong 
năm 2013. Trong tương lai, Công ty đặt mục tiêu trồng rừng ở những khu mà 
không có các hoạt động khai thác và các vùng đệm. Mục tiêu trồng rừng lên 
đến 120ha.  

Đào tạo 

Bộ phận Môi trường đã đào tạo tổng 
cộng 445 người lao động và nhà 
thầu trong lĩnh vực quản lý chất thải, 
phản ứng tràn đổ hóa chất (hyđrô-
các-bon và hóa chất), quản lý bụi và 
các quy định về môi trường. Nâng 
cao nhận thức môi trường là một 
phần của chương trình đào tạo đối 
với mỗi CBCNV  mới vào làm.     

Nhân viên của Bộ phận Môi trường 
cũng tham gia nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ năm 2014. Các khóa đào 
tạo đã tham gia: 

Ø Trao đổi học hỏi kinh nghiệm 
quản lý Môi trường tại mỏ Phú 
Bia của Công ty PanAust tại 
Nước Cộng  hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào và ba mỏ than của 
Vinacomin tại tỉnh Quảng Ninh. 
Xem thêm trang 25.  

Ø Khóa tập huấn về tính minh bạch 
trong ngành công nghiệp mỏ do 
UBND Tỉnh Thái Nguyên và Trung 
tâm Phát triển và Hội nhập tổ 
chức. 

Ø Hội nghị về giảm thiểu nguy 
cơ tiềm ẩn tác động môi 
trường của việc khai thác 
mỏ do Hội Sáng kiến  Minh bạch 
trong Ngành Công nghiệp Khai 
thác và Sở Tài nguyên & Môi 
trường thực hiện.  

Ø Tham gia khóa học quốc tế lần 
thứ ba về các giải pháp về cải 
thiện giám sát và dự báo tài 
nguyên nước do Trường Đại 
học Flinders (Úc) và Trung tâm 
Quy hoạch điều tra tài nguyên 
nước Quốc gia tổ chức tại Hà 
Nội. 

Ø Hội thảo về tiết kiệm năng 
lượng được Sở Công Thương 
tổ chức. 

Chương trình Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả  

Là một đơn vị tiêu thụ điện năng trọng điểm, Công ty đã cam kết giảm mức 
tiêu thụ năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả nhất có thể. Bộ phận 
Điện của Công ty liên tục theo dõi và phân tích cách sử dụng năng lượng để 
tìm ra các biện pháp cải tiến. Để giảm mức tiêu thụ năng lượng trong năm 
2014, Dự án đã thực hiện những hoạt động sau:  
Ø Vận hành nhà máy nghiền ngoài giờ cao điểm để vừa giảm phụ tải đỉnh 

trên mạng lưới điện lại vừa giảm mức điện năng tổng được tiêu thụ tại 
Núi Pháo. Điều này trực tiếp góp phần hướng tới giảm lượng khí thải 
nhà kính do việc chạy máy phát điện trong giờ cao điểm.  

Ø Tối ưu hóa quy trình vận hành máy thông qua việc thực hiện vòng điều 
khiển quy trình tự động sử dụng hệ thống điều khiển quy trình tiên tiến.  

Ø Chạy thử thiết bị điều chỉnh hệ số công suất lớn để tăng hệ số công suất 
tổng lên tới 0,95pf, vượt quy định 0,85pf giúp giảm đáng kể năng lượng 
lãng phí trong lưới điện xấp xỉ 3MVA/giờ. Điều này không chỉ làm giảm 
lượng khí thải các-bon của Núi Pháo mà còn có lợi ích vật chất cho cơ 
quan quản lý điện. 

Ø Hợp lý hóa và thay thế hệ thống đèn chiếu sáng na-tri cao áp tiết kiệm 
năng lượng hơn, hệ thống đèn LED có tuổi thọ cao hơn.  

Ø Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động bật/tắt cho hệ thống chiếu sáng tùy 
thuộc độ tối sáng, ánh sáng chỉ được sử dụng khi cần thiết để đáp ứng 
các yêu cầu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.  

Ø Lắp đặt tấm thu năng lượng mặt trời tại Kho Thuốc nổ, một nguồn năng 
lượng tái tạo miễn phí giúp giảm sự lệ thuộc vào máy phát điện bằng 
nhiên liệu hóa thạch.  

Ø Sử dụng các động cơ điện hiệu suất cao và máy bơm biến đổi tốc độ 
trong toàn bộ nhà máy cũng như đảm bảo các thiết bị điện được duy trì ở 
tiêu chuẩn cao. 
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Cộng đồng 

Cộng đồng 

Mục tiêu 

Mục tiêu của Núi Pháo là giảm thiểu 
tối đa việc thu hồi đất cũng như 
giảm thiểu các tác động tiêu cực tới 
môi trường và xã hội trong quá trình 
phát triển dự án. Đối với những khu 
vực mà việc thu hồi đất là không 
tránh khỏi thì người bị ảnh hưởng 
(PAP) được bồi thường, hỗ trợ với 
điều kiện sống ít nhất là bằng hoặc 
tốt hơn trước. Ngoài việc tuân thủ 
các chính sách thu hồi đất của Nhà 
nước, các hoạt động tái định cư 
được triển khai theo hướng dẫn 
của Ngân hàng Thế giới về tái định 
cư không tự nguyện.  

Các hoạt động cộng đồng của Núi 
Pháo tập trung vào giải quyết các 
tác động trực tiếp của hoạt động 
phát triển mỏ đến đời sống người 
dân trong vùng dự án. Sự phát triển 
của dự án đã trực 

tiếp ảnh hưởng đến 07 xã, với xấp 
xỉ 1.530 hộ dân bị ảnh hưởng do thu 
hồi đất ở 06 khu vực của dự án. Cụ 
thể là, 953 hộ dân phải di dời về 
nhà ở, còn lại là các hộ dân bị ảnh 
hưởng về sinh kế như tài sản, đất 
nông nghiệp, kinh doanh và dịch vụ. 
Ngoài ra, khoảng hơn 2.000 hộ ở 
các khu vực khác cũng bị ảnh 
hưởng do thu hồi đất phục vụ cho 
các hoạt động liên quan, cụ thể là 3 
khu tái định cư (Khu Nam Sông 
Công, Hùng Sơn 3 và Đồng Bông), 
khu thương mại (Hùng Sơn 2) và 
các khu vực cần kiểm soát môi 
trường do tác động của mỏ. Trong 
số đó, 414 hộ đã và sẽ phải di dời 
về nhà cửa, các hộ còn lại đã hoặc 
sẽ bị ảnh hưởng về sinh kế như tài 
sản, đất nông nghiệp, kinh doanh và 
dịch vụ . Các hoạt động cộng đồng 
bao gồm ba lĩnh vực chính: 

Ø Phục hồi kinh tế - Chương trình 
hỗ trợ dành cho những người  

dân bị ảnh hưởng (PAP) sinh kế 
do sự phát triển của dự án (bao 
gồm những người bị ảnh 
hưởng do thu hồi đất để phát 
triển dự án, phát triển các khu 
vực tái định cư, xây dựng các 
dự án phục hồi kinh tế, kiểm 
soát môi trường và phát triển cơ 
sở hạ tầng cho cộng đồng) 

Ø Phát triển cộng đồng – ghi nhận 
vai trò của Công ty trong việc 
giúp nâng cao điều kiện sống 
cho cộng đồng địa phương nơi 
dự án đang hoạt động, và  

Ø Tham vấn cộng đồng và công bố 
thông tin – nhận thức rõ được 
tầm quan trọng của cộng đồng 
địa phương, đặc biệt là những 
người bị ảnh hưởng (PAP) trực 
tiếp bởi dự án phải là những 
người cần được thông tin đầy 
đủ về các hoạt động của Công 
ty, có thể liên hệ trực tiếp với 
Công ty để được phản hồi về 
các vấn đề họ quan tâm. 
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Mục tiêu chính của hoạt động cộng 
đồng là đảm bảo người dân và 
cộng đồng trực tiếp bị ảnh hưởng 
có đời sống không bị sút kém do có 
dự án, mà có chất lượng cuộc sống 
tốt hơn; hơn nữa, người dân nhận 
ra những lợi ích của việc có một dự 
án khai thác chế biến khoáng sản 
phát triển thành công đang hoạt 
động tại địa phương.   

Bồi thường và tái định cư 

Về tổng thể, Núi Pháo cần thực 
hiện tái định cư cho 1.530 hộ dân 
trong suốt vòng đời dự án, trở thành 
một trong những dự án tái định cư 
lớn nhất tỉnh Thái Nguyên và là một 
trong những dự án lớn của Việt 
Nam (con số này  tăng lên so với 
Báo cáo Phát triển bền vững năm 
2013 vì dự án mở rộng và phát triển 
cơ sở hạ tầng, như thi công kênh 
thoát nước ở hạ nguồn đập chứa 
quặng đuôi (TSF), cải dịch tuyến 
đường bộ và đường sắt). Cuối năm 
2014, khoảng 983 hộ gia đình hoặc 
đã chuyển đến nơi ở mới, hoặc đã 
được bố trí chuyển (hoặc đã được 
đăng ký) đến một trong các khu tái 
định cư của Dự án. Đến cuối năm 
2014, cả hai khu tái định cư mới đã 
được kết nối với đường quốc lộ 
37, đây được coi là một thành tựu 
đáng kể của năm. Cũng trong năm 
2014, công trình Nhà thờ đã được 
xây mới ở khu TĐC Nam Sông 
Công. Dự kiến trong năm 2015, thêm 
một Nhà thờ nữa sẽ xây mới tại 
khu TĐC Đồng Bông. Công ty cho  
rằng các công trình hạ tầng xã hội 
kiểu này sẽ là yếu tố quan trọng tạo 
sự gắn kết thiết thực của người 
dân TĐC đối với nơi ở mới của 
mình.  

Khu tái định cư thứ ba- khu TĐC 
Đồng Bông, đã được khởi công vào 
năm 2014 và dự kiến sẽ bắt đầu 
công tác thi công  xây dựng nhà ở 
trong năm 2015. Khu tái định cư 
Đồng Bông được xây dựng theo 
nguyện vọng của hơn 130 hộ dân bị 
ảnh hưởng tại Xóm 3, 4 (khu  mở  

Thành tựu nổi bật 
năm 2014 

Ø Bắt đầu khởi công thi công khu tái 
định cư thứ ba là khu TĐC Đồng 
Bông; đồng thời kiện toàn việc kết 
nối  khu tái định cư Nam Sông 
Công với quốc lộ và đường liên xã 
Cát Nê ra tỉnh lộ. 

Ø Nhân rộng các chương trình phát 
triển cây chè theo tiêu chuẩn 
VietGAP – phát triển từ 18 hộ tại 
một xã lên tới 99 hộ trên toàn ba xã 
tham gia.  

Ø Đóng góp đáng kể cho hai xã bị 
ảnh hưởng bởi dự án (PAP) đạt 
tiêu chuẩn ”Nông thôn mới" thuộc 
Chương trình Xây dựng Nông thôn 
Mới của Chính phủ Việt Nam. 

Ø Trong năm 2014, phát triển Quỹ 
vốn vay cho chương trình tài chính 
vi mô với kinh phí khoảng 115.725 
USD cho 73 cá nhân và tập thể, để 
phát triển kinh tế hộ gia đình, phát 
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

rộng của nhà máy) được tái định cư 
tại địa phương (xã Hà Thượng) 
thay hai khu tái định cư đã xây dựng 
trước đó tại xã Hùng Sơn (do tính 
kết nối cộng đồng). Khu Tái định cư 
Đồng Bông có diện tích 5ha, bao 
gồm 138 lô TĐC với diện tích trung 
bình mỗi lô là 130 m2. Giống như hai 
khu tái định cư đã được xây dựng 
trước đó, khu tái định cư Đồng 
Bông có đủ hạ tầng cơ sở như 
điện, đường dân sinh, hệ thống cấp 
thoát nước cũng như các dịch vụ xã 
hội khác phù hợp với tiêu chuẩn " 
Nông thôn mới" (Xem thêm ở trang 
37). 

Đối với những người bị ảnh hưởng 
(PAP) do bị thu hồi đất cho dự án, 
Công ty hỗ trợ tối thiểu bốn tháng 
tiền hỗ trợ thuê nhà ở tạm và tối 
thiểu 12 tháng hộ trợ ổn định đời 
sống và sản xuất tại nơi ở mới và 
phục hồi sinh kế.   

Ông Hoàng Văn Ninh, trưởng 
xóm 3, xã Hà Thượng cho biết 

"Trong xóm của chúng tôi, có tới 
115 trên tổng số 144 hộ sẽ phải 
di dời. 50% trong số các hộ phải 
di dới muốn được tái định cư tại 

khu tái định cư Đồng Bông. 
Chúng tôi mong muốn khu tái 

định cư Đồng Bông sẽ mang lại 
cho chúng tôi một nơi ở thoải 
mái, tiện lợi và đầy niềm vui”. 
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Phục hồi kinh tế 

Trong Báo cáo Phát triển bền vững 
năm 2013, Công ty đã đề cập tầm 
quan trọng của việc phục hồi thu 
nhập cho những hộ dân bị ảnh 
hưởng do mất nhà và mất sinh kế 
do thu hồi đất phục vụ hoạt động 
của dự án. Đặc biệt đối với trường 
hợp người dân phải rời khỏi khu 
vực nơi họ vốn có nguồn sinh kế từ 
sản xuất nông nghiệp tới khu đô thị 
không còn đất để tiếp tục sản xuất. 
Do vậy, hoạt động phục hồi kinh tế 
bao gồm tạo công ăn việc làm, phát 
triển dịch vụ cung ứng và kinh doanh 
địa phương (thông qua quỹ phục hồi 
kinh tế). 

Tuyển dụng 

Một trong những chiến lược của Núi 
Pháo để đảm bảo sinh kế cho người 
bị ảnh hưởng (PAP) là chính sách 
ưu tiên tuyển dụng, xem chi tiết ở 
trang 12 (phần Con người). Năm 
2014, trên 950 người bị ảnh hưởng 
(PAP) (chiếm 38% tổng số lực 
lượng lao động, bao gồm cả lao 
động của các nhà thầu) đã được 
tuyển dụng vào làm việc tại Công ty 
(so với năm 2013 là 37,4%). 
Tạo việc làm cho người lao động tại 
dự án Núi Pháo sẽ mang lại lợi ích 
cho người bị ảnh hưởng bởi dự án 
trong (PAP) suốt vòng đời của dự án 
(ước tính khoảng 20 năm). Tuy 
nhiên, các hoạt động phục hồi kinh 
tế của Công ty còn phải tính đến sinh 
kế của người bị ảnh hưởng (PAP) 
sau khi dự án kết thúc. 

Dịch vụ cung ứng địa 
phương 

Tính đến cuối năm 2014, bốn tổ hợp 
sản xuất đã được thành lập theo 
chương trình phục hồi kinh tế của 
Núi Pháo, tạo việc làm cho 67 người 
bị ảnh hưởng (PAP) với thu nhập 
bình quân hàng tháng khoảng 160 
USD. Hiện nay Núi Pháo là khách 
hàng chính của các doanh nghiệp. 
Sau này, các tổ hợp này sẽ tiếp tục 
tìm kiếm mở rộng thêm mạng lưới 
khách hàng cho mình. 

Tổ hợp sản xuất thuộc chương trình phục hồi kinh tế 

Tên tổ 
hợp 

Loại 
hình 
kinh 
doanh 

Người 
LĐ là 
người 
bị ảnh 
hưởng 
(PAP) 

Doanh thu năm 2014 
(USD) 

Thu nhập 
bình quân 
hàng tháng 
của người 
lao động 
(USD) 

Doanh thu 
từ Núi 
Pháo 

Doanh thu 
từ khách 
hàng khác 

Công ty Cổ 
phần 

Dương 
Linh Trang 

Bao bì 32 544.857 56.364 187 

Công ty 
TNHH Hà 

Quang Huy 

Kệ nâng 
pallet 15 84.782 0 197 

Công ty 
May Khánh 

Hiền 

Đồng 
phục 13 73.791 8.549 140 

Hợp tác xã 
Hà 

Thượng 

Dịch vụ 
thu gom 
rác thải 

sinh hoạt  

7 5.636 5.167 117 

Tổng số   67 709.065 70.080 

Hỗ trợ kịp thời …    

Là một trong các hoạt động chương 
trình phục hồi kinh tế cho những 
người bị ảnh hưởng bởi dự án 
(PAP), Công ty đã hỗ trợ một nhóm 
thợ may người địa phương thành 
lập tổ hợp may đồng phục cho cán 
bộ và công nhân của Công ty. Tổ 
may Khánh Hiền hiện có 15 người 
bị ảnh hưởng (PAP) đang làm việc. 
Trước khi Tổ may được thành lập, 
các công nhân của tổ may có thu 
nhập chủ yếu từ sản xuất chè và 
lúa. Khi đất canh tác bị thu hồi, một 
nhóm những người dân chuyển 
sang nghề may và cho đến nay,  

nhóm may đã có cơ hội phát triển 
thành tổ hợp may đồng phục cho 
Núi Pháo. Hiện tại, tổ may cũng 
đang cung ứng đồng phục cho Công 
ty Liên doanh Núi Pháo – H.C.Starck 
và một Công ty vận tải lớn (không 
thuộc Núi Pháo) và một số khách 
hàng nhỏ khác. Tổ may cũng đã 
khắc phục được những vấn đề về 
chất lượng ban đầu nhờ việc đi 
thăm quan học hỏi tại một tập đoàn 
may lớn tại Thái Nguyên do công ty 
Núi Pháo tổ chức. Đến nay, tổ hợp 
may đã có thể mở rộng loại hình 
sản phẩm là may quần bò.  
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Case studies 

Kết quả đạt được năm 2014 

Mục tiêu  Kết quả 
2014  

2014 2013 

Tiếp tục đàm phán bồi 
thường và thỏa thuận 
tái định cư với những 
hộ gia đình bị ảnh 
hưởng.  

Đến cuối năm 2014, 
953 hộ trên tổng số 
1.530 (62%) hộ bị 
ảnh hưởng đã 
được tái định cư 
hoặc được phân lô 
tái định cư. 

Kết quả thực hiện 
công việc của công 
ty tiếp tục gặt hái 
được những thành 
quả đáng kể, tuy 
nhiên, về vấn đề 
này, vẫn còn nhiều 
thách thức phải giải 
quyết. 

Tiếp tục khẩn trương 
giải quyết các khiếu 
nại thắc mắc trên tinh 
thần đáp ứng nguyện 
vọng của các bên. 

90% khiếu nại thắc 
mắc đã được giải 
quyết. 

84% khiếu nại thắc 
mắc đã được giải 
quyết. Kết quả này 
được coi là thành 
công lớn với nhận 
định rằng không 
phải tất cả các 
khiếu nại đều có thể 
được giải quyết. 

Tiếp tục thực hiện 
chương trình phát triển 
cộng đồng, tham vấn 
cộng đồng và công bố 
thông tin theo kế 
hoạch. 

  

Đã tiến hành 76 
cuộc họp tham vấn 
với 2.093 lượt 
người tham gia 
trong năm 2014. 

Kiểm toán sáu tháng 
một lần, vào tháng 2 
và tháng 7  năm 
2013 do Trung tâm 
Nghiên cứu Phát 
triển và Tư vấn 
(DRCC) thực hiện.  

Giá đỡ hàng & 
chăn nuôi lợn  

Tháng 9 năm 2014, các ứng viên đăng 
ký vay vốn từ chương trình vốn vay 
phục hồi kinh tế (khoảng 9.250 USD) 
để mua thiết bị nghiền và nguyên vật 
liệu ban đầu cho sản xuất giá đỡ 
hàng. Núi Pháo đã phối hợp với 
chương trình đào tạo nghề của tỉnh 
Thái Nguyên tổ chức khóa dạy nghề 
mộc cho người lao động (xem trang 
36). Nguồn vốn vay đã hỗ trợ cho 
những chí phí cần thiết để thành lập 
doanh nghiệp sản xuất giá đỡ hàng, 
thu hút 15 người bị ảnh hưởng bởi 
dự án vào làm việc. Tại thời điểm này, 
Núi Pháo là khách hàng duy nhất; tuy 
nhiên  doanh nghiệp đang có kế hoạch 
mở rộng đối tượng khách hàng trong 
thời gian tới. Cụ thể là doanh nghiệp 
sẽ cung cấp sản phẩm phụ là gỗ thừa 
và vỏ cây sau khi nghiền sẽ được 
cung cấp cho người dân trong vùng 
dùng để đun nấu và sưởi ấm. Trước 
khi thành lập doanh nghiệp sản xuất 
giá đỡ hàng, chủ doanh nghiệp canh 
tác chè trên đất nay đã bị thu hồi cho 
dự án.  

Hộ gia đình chị Trần Thị Hồng, được 
vay tiền để phát triển cơ sở chuồng 
trại chăn nuôi heo theo hình thức 
doanh nghiệp gia đình. Với việc tăng 
cường sản xuất bằng nguồn vốn vay, 
hộ gia đình đã có thể xuất ba lứa heo 
mỗi năm, trung bình mỗi con khi xuất 
chuồng khoảng 110kg. 

Mô hình chăn nuôi heo đã gia tăng thu 
nhập hàng năm cho gia đình chị Hồng, 
góp phần đa dạng hóa các hoạt động 
trồng trọt và chăn nuôi. Trước kia, khi 
dự án chưa thu hồi đất , nguồn thu 
nhập chủ yếu của gia đình là canh tác 
cây chè.  

rộng trong năm 2014 bao gồm không 
chỉ hộ gia đình mà các tổ hợp sản 
xuất cũng được vay vốn. Hộ gia 
đình có thể được vay 30 triệu đồng 
(tương đương 1.380 USD) và tổ 
hợp sản xuất có thể được vay đến 
200 triệu (tương đương 9.250 USD) 

Quỹ vốn vay phục hồi kinh tế Núi 
Pháo đóng góp đáng kể cho các 
hoạt động phục hồi kinh tế vì Quỹ 
đã tạo điều kiện cho người bị ảnh 
hưởng bởi dự án (PAP) tiếp cận 
vốn vay với mức lãi suất như của 
Ngân hàng Chính sách, để tự thành 
lập doanh nghiệp phục hồi kinh tế 
hoặc các hoạt động phục hồi kinh 
tế cấp hộ gia đình. Mỗi doanh 
nghiệp muốn tiếp cận vốn vay thì 
phải đáp ứng điều kiện là tạo được 
việc làm cho  cho những người bị 
ảnh hưởng bởi dự án. 

Qũy vốn vay phục hồi kinh tế  

Quỹ phục hồi kinh tế Núi Pháo 
được khởi tạo trên cơ sở các 
chương trình tài chính vi mô từ năm 
2007. Năm 2013, Núi Pháo chính 
thức thành lập Quỹ vốn vay phục 
hồi kinh tế để cung cấp vốn vay cho 
người dân bị ảnh hưởng (PAP) tại 
các xã Hà Thượng, Hùng Sơn, Tân 
Linh và Cát Nê. Chương trình này 
tiếp tục được phát triển mạnh vào 
năm 2014.  Cụ thể là: 

Trong năm 2014, trên 115.000 USD 
đã được chi cho 73 đối tượng vay 
vốn (so với năm 2013 là khoảng 
23.000 USD chi cho 21 đối tượng 
vay vốn). Quỹ được sử dụng để 
phát triển chăn nuôi, cơ sở sản 
xuất, mua máy móc thiết bị và các 
mục đích khác. Đáng chú ý là đối 
tượng được vay vốn đã được mở 
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Tiêu điểm năm 2015 
Ø Tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở 

hạ tầng trong các khu vực bị 
ảnh hưởng của dự án và các xã 
lân cận. Trong năm 2015, Núi 
Pháo sẽ hỗ trợ 6.300 m3 đá 
nghiền cho xã Tân Linh để nâng 
cấp 1,6 km đường giao thông 
của xã. 

Ø Đảm bảo thị trường bền vững 
cho sản phẩm chè VietGAP của 
các hộ sản xuất chè theo tiêu 
chuẩn VietGAP ở Đại Từ; 

Ø Phát động chiến dịch bảo vệ 
môi trường để người dân các 
xã bị ảnh hưởng bởi dự án tăng 
cường nhận thức về bảo vệ 
nguồn nước tốt hơn đồng thời 
cải thiện vệ sinh môi trường. 
Chiến dịch bảo vệ môi trường 
sẽ bao gồm việc tặng 30 thùng 
rác lớn và xe chở rác cho các 
xóm; và hoạt động hỗ trợ công 
tác thu gom rác thải của tổ dịch 
vụ địa phương.  

Ø Tiến hành kiểm tra mẫu nước 
tại các xóm để xác định chất 
lượng nước và, nếu cần, hỗ 
trợ cải thiện chất lượng nguồn 
nước uống.  

Ø Phát triển dịch vụ ăn uống cho 
cán bộ và công nhân Núi Pháo, 
tạo việc làm cho khoảng 15 
người dân bị ảnh hưởng. 

Ø Sau khi hoàn tất phần lớn các 
hoạt động xây dựng quanh khu 
vực dự án, Núi Pháo sẽ tiến 
hành cải tạo mỹ quan xung 
quanh khu vực mỏ, phối cảnh, 
phủ cây xanh và lắp bảng chỉ 
dẫn mới. 

Một trường hợp cụ thể về sử dụng 
khoản vay từ Quỹ vốn vay để phát 
triển kinh tế là hộ ông Trần Văn Định, 
một hộ dân tái định cư ở Khu TĐC 
Nam Sông Công. Trước khi tái định 
cư, gia đình ông Định canh tác trên 
0,6 ha đất, từ khoản bồi thường tái 
định cư và nguồn hỗ trợ vốn vay của 
chương trình, gia đình ông đã mua 
được 3,0 ha đất để phát triển trang 
trại nuôi lợn. Chỉ sau 12 tháng, sản 
lượng lợn xuất ra thị trường của gia 
đình ông gia tăng đáng kể với khoản 
thu nhập ròng khoảng 7.500 USD.  

Phát triển cộng đồng  

Chương trình phát triển cộng đồng 
của Núi Pháo bao gồm 03 lĩnh vực 
chính: i) Phát triển cơ sở hạ tầng,  
ii) Tăng cường năng lực và, iii) Phát 
triển nông nghiệp. 

Tổng kinh phí cho các hoạt động xã 
hội và phát triển cộng đồng của Núi 
Pháo năm 2014 là khoảng 342.500 
USD, trong đó xấp xỉ 115.725 USD là 
cho quỹ phục hồi kinh tế (so với tổng 
kinh phí năm 2013 là 258.000 USD). 

Nâng cao năng lực cộng đồng 

Công ty đã phối hợp chương trình đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn của 
Tỉnh tổ chức 03 khóa đào tạo nghề 
cho hơn 90 học viên là người bị ảnh 
hưởng bởi dự án. Các khóa học bao 
gồm đào tạo qui trình sản xuất chè 
theo tiêu chuẩn VietGAP, đào tạo nghề 
mộc và đào tạo nghề may cho lao 
động của các doanh nghiệp cung ứng 
địa phương. Kinh phí tổ chức các 
hoạt động đào tạo trên bao gồm 7.000 
USD từ nguồn ngân sách của nhà 
nước về đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn và nguồn hỗ trợ của Công 
ty  là 9.250 USD. 

Khóa đào tạo nghề mộc bắt đầu triển 
khai từ tháng 5 năm 2014 trong thời 
gian 3 tháng. 30 người bị ảnh hưởng 
dự án thuộc xã Hà Thượng đã được 
đào tạo một số kỹ năng nghề mộc 
như đo vẽ kỹ thuật, lập dự toán, vận 
hành máy móc và đảm bảo an toàn tại 
nơi làm việc. Các khóa đào tạo do 
Trung tâm Dạy nghề Nam Thái 

Kinh phí sử dụng cho chương 
trình phát triển cộng đồng giai 
đoạn 2011 - 2014  

Nguyên thực hiện. Các học viên sau 
khi hoàn thành khóa học đã được 
tuyển dụng vào làm việc tại công ty Hà 
Quang Huy (trong đó 15 người là lao 
động dài hạn còn lại là lao động thời 
vụ), là doanh nghiệp thuộc Chương 
trình phục hồi kinh tế của Núi Pháo 
chuyên sản xuất giá đỡ hàng để vận 
chuyển và lưu kho hàng hóa.  

Tham vấn cộng đồng và công 
bố thông tin  

Dự án Núi Pháo nằm trên địa phận 
của  04 xã gồm xã Hà Thượng, Tân 
Linh, Phục Linh, và Hùng Sơn. Ngoài 
ra xã Cát Nê cũng là xã bị ảnh hưởng 
bởi dự án do phục vụ  chương trình 
tái định cư. Công ty đã triển khai các 
hoạt động tham vấn, công bố thông tin 
về các hoạt động của dự án tại rất 
nhiều các xóm thuộc các xã bị ảnh 
hưởng bởi dự án. Từ giữa năm 2014, 
Công ty Núi Pháo đã triển khai các 
cuộc họp giao ban tuần và tháng (tùy 
thuộc vào tính cấp bách cần giải 
quyết) với các xóm liền kề và các xã 
trong vùng dự án. Mục đích của các 
cuộc họp giao ban là các bên có cơ 
hội phát hiện và cùng giải quyết kịp 
thời các vấn đề phát sinh. Mỗi cuộc 
họp đều có biên bản họp, theo đó các 
vấn đề thảo luận được theo dõi giải 
quyết cho đến khi vấn đề được đóng 
lại. Năm 2014, Công ty đã thực hiện 
được 76 cuộc họp với 2.093 lượt 
người tham dự.  

Núi Pháo hiện đang duy trì 09 góc 
thông tin tại cộng đồng để giúp người 
dân bị ảnh hưởng tiếp cận với thông 
tin về dự án. Ngoài ra, năm 2014, có 
hơn 1.217 lượt người đã đến trao đổi 
thông tin tại Trung tâm thông tin đặt tại 
Công ty. 

Góc thông tin tại Xóm 6 – Xã Hà 
Thượng. 

US$75.000 

US$105.000 

US$258.000 

US$342.500 
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Khiếu nại của cộng đồng 

Trước khi bắt đầu đi vào hoạt động, 
Công ty Núi Pháo đã thực hiện cơ 
chế tiếp nhận và giải quyết khiếu 
nại từ cộng đồng. Cơ chế này giúp 
cho người dân có thể đưa ra kiến 
nghị và được giải quyết kiến nghị 
bởi các bên có trách nhiệm liên quan 
(có thể là trong Công ty hoặc ngoài 
Công ty, ví dụ như các cơ quan nhà 
nước). Các kiến nghị được theo dõi 
cho đến khi vấn đề được giải quyết 
(lưu ý rằng có một số vấn đề kiến 
nghị khó có thể giải quyết trong giai 
đoạn ngắn hạn hay dài hạn). Năm 
2014, Công ty nhận được 626 kiến 
nghị (so với năm 2013 là 596  kiến 
nghị), chủ yếu liên quan đến bồi 
thường, tái định cư và các vấn đề 
liên quan đến môi trường (như 
tiếng ồn, bụi và nước). Trong số 
những kiến nghị gửi tới Công ty, 
90% đã được giải quyết (so với 
năm 2013 là 84%). Năm 2014, lần 
đầu tiên đã có hai trường hợp kiến 
nghị được giải quyết với sự tham 
gia của bên thứ 3. Trường hợp thứ 
nhất, lý do kiến nghị liên quan đến 
Chính quyền và để giải quyết, một 
bên thứ ba độc lập đã được chỉ 

VietGAP  

Năm 2014, Chứng nhận sản xuất chè 
an toàn VietGAP đã được nhân rộng 
từ 18 hộ gia đình trong một xóm (thuộc 
xã Hà Thượng) tăng lên tới 99 hộ gia 
đình ở hai xóm (thuộc xã Hùng Sơn và 
Tân Linh). Hiện tại, đã có khoảng 24 ha 
diện tích đất được sử dụng để canh 
tác chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại 
các xã bị ảnh hưởng.  

Chứng nhận VietGAP nghĩa là thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt, tiêu 
chuẩn này được áp dụng trong canh 
tác chè để khi thu hoạch, chè không bị 
nhiễm hóa chất và chè được theo dõi 
từ công đoạn sản xuất đến tiêu thụ. 
Đạt chứng chỉ VietGAP là một chỉ số 
quan trọng đối với chất lượng sản 
phẩm. Các nỗ lục tiếp theo sẽ tập 
trung tìm kiếm thị trường ổn định để 
tiêu thụ chè, đảm bảo nguồn thu cho 
người trồng chè. 

Khiếu nại của cộng đồng và 
phương hướng giải quyết 
năm 2014  

Họp giải quyết khiếu nại tại hiện trường ở 
Xóm 1 thị trấn Hùng Sơn, có sự tham gia 
của người dân, chính quyền địa phương 
và Công ty Núi Pháo.    

Núi Pháo hỗ trợ kinh phí cho các xã 
bị ảnh hưởng tham gia lễ hội trà 
của huyện Đại Từ năm 2014. 

Nông thôn mới  

Tại Việt Nam, hơn 70% dân số sống 
ở khu vực nông thôn 
Năm 2010, Việt Nam triển khai 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về 
Xây dựng Nông thôn Mới nhằm 
giảm nghèo và phát triển kinh tế bền 
vững ở khu vực nông thôn. 
Theo nội dung chương trình này, 
Chính phủ đánh giá địa phương dựa 

theo mức độ phát triển. Mức độ 
phát triển cao nhất chính là đạt 
chuẩn ‘nông thôn mới’, được xác 
định bằng 19 tiêu chí đánh giá về các 
lĩnh vực như quy hoạch, giao thông, 
điện, trường học, nhà ở dân cư và 
môi trường. Năm 2014, ba xã thuộc 
huyện Đại Từ được công nhận đạt 
chuẩn “nông thôn mới”, trong đó có 
hai xã bị ảnh hưởng bởi dự án là xã 
Hà Thượng và thị trấn Hùng Sơn. 
Trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên 
hiện chỉ có 12 xã đạt chuẩn “nông 
thôn mới”. Bên cạnh những nỗ lực 
của chính quyền địa phương và 
người dân để đạt danh hiệu này, 
những đóng góp Núi Pháo cũng 
được ghi nhận, cụ thể là đã chi tổng 
cộng trên 272.000 USD cho các hỗ 
trợ về hạ tầng, giáo dục và các dịch 
vụ công cộng tại xã Hà Thượng.  

282 
khiếu nại liên quan 
đến môi trường đã 

được giải quyết  

4 
khiếu nại liên quan 
đến môi trường 
chưa được giải 
quyết  

59 
khiếu nại liên quan 
đến bồi thường và 

tái đinh cư chưa 
được giải quyết  

281 
khiếu nại liên quan 
đến bồi thường và 
tái định cư đã được 

giải quyết 

định để thẩm tra và giải quyết vấn 
đề kiến nghị. Trường hợp thứ 2, 
kiến nghị liên quan trực tiếp đến Núi 
Pháo, nhưng khi xét thấy Công ty 
Núi Pháo không đủ thẩm quyền để 
giải quyết vụ việc, cấp Chính quyền 
đã chỉ định một bên thứ ba độc lập 
để giải quyết kiến nghị.  

Các hoạt động tái định cư, nổ mìn 
và thi công công trình cải dịch 
đường bộ và đường sắt đã gây 
quan ngại tới các cộng đồng lân 
cận trong suốt năm 2014. Đến cuối 
năm, vẫn còn một số các khiếu nại 
chưa được giải quyết dứt điểm. 
Một số trường hợp, đội ngũ an ninh 
của Công ty đã thực hiện nhiệm vụ 
đưa người chống đối ra khỏi khu 
vực đất đã thu hồi của dự án để 
các hoạt động dự án tiếp tục được 
thực hiện. Trong năm 2015, Công ty 
tiếp tục duy trì các buổi họp giao 
ban tuần để tiếp tục giải quyết  các 
vấn đề tồn tại từ kiến nghị của 
người dân. 
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Phát triển kinh tế 

Phát triển kinh tế 

Trong năm 2014, Núi Pháo đã 
nghiền được 3.109.824 tấn quặng 
thô (so với năm 2013 là 1.215.898 
tấn) và 3.082.106 tấn quặng tinh (so 
với năm 2013 là 1.183.096 tấn). 
Công ty sản xuất 24.898 tấn tinh 
quặng đồng và 499 tấn đồng Ca-tốt 
(4.919t), 6.602 tấn tinh quặng 
vonfram (so với năm 2013 là 1.256 
tấn), 1.716 tấn tinh quặng vôn-fram 
phẩm cấp thấp (so với năm 2013 là 
335 tấn), 95.494 tấn tinh quặng flo-
rit (so với năm 2013 là 15.919 tấn), 
4.945 tấn tinh quặng bit-mút và 
2.333 tấn muối Natri vôn-fram. Tổng 
khối lượng đất đá bóc tách lên đến 
3.936.078 m3 trong năm 2014 (so với 
năm 2013 là 2.750.000 m3). 

Tháng 3 năm 2014, Núi Pháo đã đạt 
được dấu mốc quan trọng trong 
sản xuất và kinh doanh với đầy đủ 
năm dòng sản phẩm - đồng, bit-mút,  

vonfram, natri vôn-fram và flo-rít. 
Việc vận hành thử nghiệm Nhà máy 
Công nghệ cao tinh luyện Vonfram 
Núi Pháo – H.C.Starck vào cuối năm 
2014 tiếp tục đem lại cho Núi Pháo 
kết quả tăng trưởng như mong đợi.  
Đầu năm 2015, các thành phẩm của 
Công ty liên doanh sẽ được sản 
xuất gồm: a-mô-ni vôn-fa-mát và oxit 
vôn-fram xanh dương và vàng. 

Lợi ích kinh tế  

Lợi ích kinh tế mà Dự án mang lại 
cho người dân huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên và Việt Nam là tương 
đối rõ rệt. 

Trong năm 2014, Công ty đã chi trả 
19,91 triệu USD để thanh toán 
lương cho CB-CNV Công ty (bao 
gồm cả các khoản phúc lợi) (so với 
năm 2013 là 34 triệu USD);  601.770 
USD chi trả phụ 

cấp tiền ăn cho người lao động (chi 
trả tại chỗ); Công ty chi cho đào tạo 
là 209.115 USD và chi cho tuyển 
dụng là 454.458 USD.  
Tương tự, Công ty ưu tiên mua 
hàng hóa và sử dụng dịch vụ phục 
vụ hoạt động mỏ đến từ các nhà 
cung cấp trong tỉnh nếu hàng hóa 
này có sẵn, rồi mới tới các địa bàn 
khác trên cả nước. Trong năm 
2014, 56,32 triệu USD đã được sử 
dụng cho chi phí đầu tư (so với năm 
2013 là 126,8 triệu USD) và 72,54 
triệu USD Mỹ cho vận hành (so với 
năm 2013 là 76,6 triệu USD Mỹ), với 
tổng chi phí là 128,85 triệu USD (so 
với năm 2013 là 203,4 triệu USD). 
Trong đó,  85,7 triệu USD được chi 
tại Việt Nam (so với năm 2013 là 
32,3 triệu USD) và 43,2 triệu USD 
trên thị trường Quốc tế (so với năm 
2013 là 72,5 triệu USD). 
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Kết quả thực hiện năm 2014  

 

Chi phí 
Công ty cũng nộp đầy đủ thuế 
các loại và thuế tài nguyên cho 
tỉnh Thái Nguyên và Chính phủ 
Việt Nam, gồm cả thuế xuất – 
nhập khẩu, Ký quỹ Bảo vệ Môi 
trường và Thuế tài nguyên 
(NRT) – tức là thuế đánh vào các 
hoạt động khai thác tài nguyên. 
Năm 2014, Công ty đã nộp vào 
ngân sách 18,59 triệu USD gồm 
thuế các loại và thuế tài nguyên 
(so với năm 2013 là 19,9 triệu 
USD). 

Công ty cũng đầu tư lớn vào các 
chương trình và cơ sở hạ tầng 
phục vụ cộng đồng lên tới 
355.770 USD trong năm 2014 (so 
với năm 2013 là 277.931 USD ). 
Chi phí cho phát triển cộng đồng 
được nêu chi tiết tại trang 36. 

Kết quả 
kinh tế 

Năm 2014  Năm 2013  

Sản phẩm Tinh quặng đồng: 24.898 tấn  
Bit-mút: 4.945 tấn 
Tinh quặng Vôn-fram: 6.602 
tấn 
Tinh quặng Vôn-fam phẩm 
cấp thấp: 1.716  tấn  
Tinh quặng Flo-rít: 95.494 tấn 

Tinh quặng đồng: 4.919 tấn 
Bit-mút: 0  
Tinh quặng Vôn-fram: 1.256 
tấn 
Tinh quặng Vôn-fam phẩm 
cấp thấp: 335 tấn 
Tinh quặng Flo-rít: 15.919 tấn 

Lương và phụ 
cấp (USD) 

19,91 triệu USD 34 triệu USD 

Thuế và Thuế 
tài nguyên 
(USD) 

18,59 triệu USD 19,9 triệu USD  

Mua sắm (USD) Đầu tư 56,32 triệu USD 
Vận hành 72,54 triệu USD 

Đầu tư 126,8 triệu USD 
Vận hành 76,6 triệu USD 

Chi phí năm 2014  

 

85,7 triệu USD 
Chi tại Việt Nam  

43,2 triệu USD 
Chi trên thị trường 

Quốc tế 



Đóng góp ý kiến và liên hệ 

Công ty Núi Pháo rất mong nhận được ý 
kiến phản hồi của quý vị độc giả về Báo 
cáo Phát triển bền vững 2014.  

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email 
Công ty:  
cong-dong.npmc@mr.masangroup.com  

Hoặc gọi đến số: +84 43718 2490  

Hoặc, truy cập tại Website của Công ty: 
www.masanresources.com  
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