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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

Kính thưa các Cổ đông, 

 

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Masan Resources xin trân trọng gửi đến Quý Cổ đông báo cáo 

đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau: 

 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty 

 

Trong nội dung báo cáo thường niên năm 2015, chúng tôi tậptrung đề cập đến công cuộc kiến tạo 

giá trị có thể thực hiện được thông qua việc khai mở “Kho báu quốc gia” của Việt Nam, cả về khía 

cạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực con người. HĐQT nhận thấy dưới sự lãnh đạo 

của Ban Giám đốc, Công ty đã thực hiện được những gì đã cam kết trong bối cảnh tất cả các mặt 

hàng của Công ty đều phải đối mặt với thị trường giá cả khốc liệt. 

 

Ban Giám đốc đã thể hiện rằng họ không chỉ đơn thuần tập trungvào khai thác chế biến hàng hóa 

để xuất khẩu, mà hơn thế nữa - còn gia tăng chuỗi giá trị bằng cách đem về Việt Nam nhiều công 

nghệ và bí quyết khai thác sản xuất trong khi vẫn quản lý được chi phí phù hợp. 

 

Với việc duy trì một kỷ lục về an toàn cùng với công tác phát triển Học viện MSR, Công ty tiếp 

tục chứng minh con người MSR thực sự là nguồn vốn nhân lực quý giá. Một lần nữa chúng tôi 

khẳng định lại những gì đã đề cập trước đó: “Chúng tôi nhìn nhận nhân lực Việt Nam không chỉ 

như nguồn lao động giá rẻ, mà là một thế hệ kế cận đầy tài năng, sáng tạo và đam mê, những người 

sẽ dẫn dắt Việt Nam phát triển”. 

 

Niềm tin này củng cố cam kết của chúng tôi trong việc phát triển và vận hành một hệ thống sản 

xuất vonfram hàng đầu thế giới cùng với viêc đào tạo nhân tài địa phương. Đây cũng chính là ý 

nghĩa của việc “khai mở” kho báu quốc gia của Việt Nam. Nếu thành công, chúng ta không chỉ 

tạo ra giá trị cho các cổ đông, mà còn cho người dân Việt Nam nói chung. 

 

Công ty tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn tốt nhất về môi trường, an toàn và cộng đồng. Về công tác 

an toàn, Công ty đã duy trì kỷ lục an toàn tầm cỡ thế giới, với 34 tháng làm việc liên tục mà không 

có tai nạn gây tử vong hoặc gây mất ngày công; đây thực sự là một kết quả phi thường. Công tác 

tái định cư cho cộng đồng vẫn tuân thủ Các nguyên tắc Xích đạo - vốn được coi là tiêu chuẩn vàng 

trong ngành công nghiệp. 

 

Công ty Liên doanh tiếp tục sản xuất APT, YTO, BTO chất lượng cao đáp ứng nhu cầu quốc tế. 

Do nhu cầu của khách hàng luôn lớn hơn nguồn cung của nhà máy nên hiện nay Công ty Liên 

doanh không những vận hành theo công suất mà thậm chí còn vượt cả công suất thiết kế. 

 

HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình trong việc xem xét và phê duyệt các nghị quyết về 

hoạt động của Công ty và các công ty con. Trong năm 2016, tất cả các thành viên của HĐQT 

không nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho các nghĩa vụ của họ với tư cách là thành viên của HĐQT 

và không có bất kỳ chi phí nào cho hoạt động của HĐQT. 

 

Tháng 12/2016, Masan Group thông qua công ty con thuộc sở hữu 100% đã hoàn thành chào mua 

công khai cổ phần của Masan Resources, qua đó đưa Mount Kellett rời khỏi cơ cấu cổ đông và 

tăng tỷ lệ sở hữu trong MSR lên 93,78%, mở đường cho chu kỳ cấp vốn chiến lược và tăng trưởng 

tiếp theo. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban 

Giám đốc 

 

Ban Giám đốc tiếp tục quản lý Công ty một cách xứng đáng với niềm tin và hỗ trợ từ HĐQT và 

các cổ đông. Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác đã hoàn thành các nhiệm vụ và chức 

năng của mình trong năm 2016, cũng như đã thi hành đầy đủ tất cả các nghị quyết của Đại Hội 

đồng Cổ đông. 

 

Trách nhiệm của HĐQT là xem xét và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc 

thông qua các tiểu ban chức năng được thành lập năm 2016; và đây cũng sẽ là một phần nội dung 

được báo cáo trong thời gian sắp tới. Việc cải tiến công tác quản trị nội bộ trên đây cũng là phương 

thức nâng cao an toàn cho các khoản đầu tư của các bên liên quan, hay nói cách khác, là của các 

cổ đông của Công ty. 

 

Kế hoạch của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty 

 

Mục tiêu của Công ty là cho thế giới thấy rằng một công ty Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi 

của thị trường vonfram toàn cầu. Trong năm 2016, Công ty đã tiếp tục củng cố các giá trị cốt lõi 

và đạt được những dấu mốc phát triển để tiếp tục hướng đến việc xây dựng một thương hiệu hoạt 

động đẳng cấp thế giới. 

 

HĐQT hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Ban Giám đốc trong hoạt động xây dựng và phát triển 

Công ty. HĐQT thấy rằng những kế hoạch đề ra trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 đã 

được hiện thực hóa bằng kết quả sản xuất và tài chính, được chứng minh qua động lực tăng trưởng 

hiện hữu và sự gia tăng nhu cầu của khách hàng trên thế giới đối với các sản phẩm chất lượng cao 

của Công ty. 

 

Hơn nữa, sự ghi nhận của các bên thứ ba thông qua các giải thưởng trong nước và những lời mời 

tham dự và thuyết trình trên các diễn đàn quốc tế đã thể hiện vị thế ngày càng quan trọng của Công 

ty đối với nhiều ngành công nghiệp cũng như cộng đồng trong và ngoài Việt Nam. 

 

Trân trọng, 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

CHETAN PRAKASH BAXI 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


