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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

Kính thưa các Quý Cổ đông, 

 

Năm 2019 được công nhận là một năm nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty. Doanh thu thuần của Công ty đạt 4.706 tỷ đồng, giảm 31% so với 

doanh thu thuần năm 2018 của Công ty. Doanh thu thuần giảm liên quan đến giá trung bình của 

các loại kim loại như vonfram, bismut, florit, đồng trên thị trường toàn cầu bị sụt giảm, bên cạnh 

nhu cầu tiêu thụ tinh quặng đồng trong nước hạn chế cũng như dây chuyền sản xuất bismut trong 

thời gian nâng cấp, cải tạo dài hạn. Nhưng Masan Tài nguyên vẫn kiên định để vững bước trong 

công cuộc chuyển mình từ một Công ty khai thác và chế biến khoáng sản trở thành một doanh 

nghiệp có tầm ảnh hưởng quan trọng trong ngành công nghiệp vật liệu toàn cầu bằng cách ký thỏa 

thuận mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C.Starck GmbH – là nhà sản xuất bột kim loại 

vonfram và các-bua hàng đầu thế giới, giao dịch này là một bước tiến quan trọng để MSR trở thành 

nhà cung cấp nguyên liệu công nghệ cao cho mạng lưới khách hàng toàn cầu. 

 

Chúng tôi xin được điểm lại các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2019 như sau: 

 

Sản xuất 

 

Tổng lượng cấp liệu trong năm 2019 là 3.787.978 tấn, giảm nhẹ so với năm 2018 là 3.804.390 tấn. 

Nguyên nhân là do lượng cấp liệu/giờ thấp hơn, đạt 456 tấn/giờ vận hành, giảm so với 460 tấn/giờ 

hoạt động trong năm 2018. Tuy nhiên, thời gian chạy máy đạt 94,6% trong năm 2019 cao hơn mục 

tiêu đề ra là 93,7% cũng như cao hơn năm 2018 là 94,6%. Năm 2019, chúng tôi đã củng cố các 

thành tựu sản xuất trong việc duy trì sản xuất và thu hồi vonfram và florit, với mức thu hồi đồng 

tăng 3,3% so với năm 2018. Các mạch tuyển nổi bismut và xi măng đã tạm thời dừng lại phục vụ 

chương trình bảo trì chuyên sâu để nâng cao tiêu chuẩn để đảm bảo hiệu suất luyện kim khi trở lại 

hoạt động sản xuất vào năm 2020. 

 

Lực lượng lao động 

 

Vào cuối năm 2019, tổng số nhân lực lao động trực tiếp là 1.403 với số lượng chuyên gia nước 

ngoài chiếm 6% nguồn nhân lực, giảm 1% so với năm 2018 (là 7%). Nhà thầu của Công ty bao 

gồm 928 nhân sự, chúng ta tập trung phát triển nâng cao năng lực và chuyên môn người lao động 

thông qua các khóa đào tạo nội bộ và thuê ngoài giảng dạy để cải thiện năng lực và các kỹ năng 

cần thiết, trong năm 2019, tổng cộng 72.539 giờ đào tạo được thực hiện cho 23.473 người tham 

dự. Vào năm 2020, Công ty đặt mục tiêu chú trọng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển các 

nhà lãnh đạo tương lai thông qua chương trình quản lý nhân tài có tên gọi là SEAL (Chiến lược, 

Doanh nhân, Kinh doanh và Lãnh đạo) cũng như tiếp tục thực hiện đào tạo dựa trên nhu cầu cũng 

như khung năng lực của nhân viên và tối đa hóa khả năng của các giảng viên nội bộ. 

 

An toàn  

 

Tại MSR, chúng tôi đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu, và điều này có thể được thấy rõ ràng 

thông qua các số liệu trong hồ sơ khá thấp về thương tích và các sự cố xảy ra trong khu vực khai 

thác của Công ty. Công tác an toàn được tăng cường và củng cố hơn nữa thông qua các chương 

trình huấn luyện an toàn của Công ty mang tính bắt buộc đối với tất cả các nhân viên và nhà thầu. 

Trong năm 2019, tổng tần suất thống kê được (TRIFR) và tần suất tai nạn gây mất ngày công trên 

mỗi triệu giờ làm việc lần lượt là 0,97 (2018: 2,14) và 0,00 (2018: 0,31). Tại MSR, chúng tôi cam 
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kết đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất và cho người lao động; bao gồm cả nhà thầu và tất 

cả nhân viên của Công ty, đều được đặt sự an toàn của họ lên hàng đầu. Do đó, mọi nhân viên đều 

trải qua khóa huấn luyện an toàn đầu vào bắt buộc trước khi bắt đầu các hoạt động công việc cũng 

như tham gia các khóa huấn luyện an toàn thường xuyên trong quá trình làm việc. 

 

Môi trường 

 

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu những nỗ lực không ngừng của MSR trong công tác bảo vệ môi 

trường bằng việc hoàn toàn tuân thủ các quy định và không có hồ sơ vi phạm các quy chuẩn về 

môi trường trong 3 lần thanh kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, Công ty đã 

được cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, thông qua kế hoạch phục hồi 

môi trường bổ sung và giấy phép xả nước thải mới từ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong năm 

2019, chúng ta đã cải tạo diện tích 12,7 ha các sườn bãi thải, vùng đệm và các khu vực bị ảnh 

hưởng khác trong quá trình khai thác bằng sử dụng nhiều loại cây và nguyên vật liệu để tăng hiệu 

quả cải tạo đất và phục hồi môi trường. Tổng cộng 34.112 cây keo được trồng, 1.610 kg hạt cỏ de 

được gieo và 7.385 kg phân bón được sử dụng. Kể từ khi bắt đầu dự án đến cuối năm 2019, Công 

ty đã phục hồi tổng cộng 60,5 ha đóng góp phần quan trọng vào các công trình bảo vệ môi trường 

trong hoạt động khai thác. Những hoạt động này tiếp diễn tạo nên một “mô hình kiểu mẫu” giới 

thiệu về công tác bảo vệ môi trường cho các đối tác nghiên cứu và tìm hiểu về các hoạt động khai 

khoáng bền vững ở Việt Nam. 

 

Phối hợp với cộng đồng 

 

Năm 2019, MSR đã tiếp tục duy trì loạt hoạt động tham gia gắn kết với cộng đồng bao gồm các 

chương trình phát triển cộng đồng và phục hồi kinh tế - được thực hiện liên tục như cam kết của 

MSR với cộng đồng. MSR đã đóng góp 3,9 tỷ đồng vào 12 dự án phát triển cộng đồng, hỗ trợ trực 

tiếp và gián tiếp 2.000 hộ gia đình, 5.000 người thông qua các hoạt động khác nhau như mô hình 

sinh kế vi mô năm 2019. Năm 2019 đánh dấu một bước quan trọng trong chương trình tham vấn 

cộng đồng và công bố thông tin với sự tham gia của 1.079 khách từ 104 đoàn là cộng đồng địa 

phương và các bên liên quan; 2.295 mục thông tin được công bố với 190 nội dung. Đây là những 

chiến thuật truyền thông sáng tạo của Công ty để xây dựng hình ảnh tích cực về MSR thân thiện 

và minh bạch đối với tất cả các bên. Chúng tôi tin rằng các sáng kiến phát triển cộng đồng như vậy 

có thể tích hợp vai trò của hoạt động khai thác vào bối cảnh phát triển bền vững và các kế hoạch 

quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). 

 

Tài chính 

 

Mặc dù doanh thu giảm 31% tương đương 2.159 tỷ xuống còn 4.706 tỷ đồng so với năm 2018, do 

giá hàng hóa sụt giảm và tích trữ quặng đồng trong khi Công ty chờ giấy phép xuất khẩu từ Chính 

phủ Việt Nam. Tuy nhiên lợi nhuận ròng có thể thấy tác động tích cực từ việc giải quyết vụ kiện 

với Jacobs cho phép MSR ghi nhận lợi nhuận cả năm là 352 tỷ đồng, giảm 47% tương đương 312 

tỷ đồng so với năm 2018. Trong năm 2020, MSR tập trung vào tái cấp vốn một phần trái phiếu 

của mình, giảm hàng tồn kho để thu lại tiền mặt và cải thiện lợi nhuận sẽ được đẩy mạnh hơn nữa 

thông qua việc mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C.Starck GbmH. 

 

Trân trọng, 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020 

 

/đã ký và đóng dấu/ 
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CRAIG RICHARD BRADSHAW 

Tổng Giám Đốc 


