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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

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 2017 như sau: 

 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty 

 

Năm 2017 là năm đầu tiên đánh dấu việc Masan Resources nâng tầm nhìn từ triển vọng trong nước 

vươn ra quy mô toàn cầu. Công ty đã tự chuyển đổi thành công từ một dự án khai khoáng tiên 

phong hàng đầu của Việt Nam thành một đấu thủ được đánh giá cao trên thị trường quốc tế. Năm 

2017 sẽ được nhớ đến như là một năm có nhiều sự kiện, đầy thách thức và khó khăn, nhưng cũng 

có rất nhiều thành tựu và sự ghi nhận to lớn. Chúng tôi đã giữ vững lời hứa là sẽ xây dựng Masan 

Resources thành một công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp khai khoáng, có khả năng làm 

chuyển biến thị trường vonfram toàn cầu. 

 

Công ty vẫn tiếp tục áp dụng những tiêu chuẩn tốt nhất trên tất cả các lĩnh vực liên quan tới cộng 

đồng, môi trường và an toàn. Về môi trường, Công ty đã hoàn thành cuộc thanh tra nghiêm ngặt 

về việc tuân thủ các quy định về môi trường. Cuộc thanh tra này có sự tham gia của nhiều bộ ngành 

và chuyên gia, liên quan đến tất cả các lĩnh vực của dự án Núi Pháo, bao gồm công tác quản lý tài 

nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên đất và quản lý môi trường. Chúng tôi rất vui 

mừng thông báo rằng cuộc thanh tra đã kết thúc với kết luận là Công ty không có vi phạm nghiêm 

trọng nào mà chỉ có một số vi phạm hành chính nhỏ. Ban Giám đốc Công ty đã tiến hành điều 

chỉnh các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo những lỗi hành chính đó sẽ không tái diễn, đồng thời 

tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý và xây dựng chính sách để nâng cao vị thế của 

Công ty như là công ty chế biến khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất tại Việt 

Nam. Trong một động thái tán thành kết quả khả quan của cuộc thanh tra, Công ty đã là đơn vị 

được lựa chọn để đón tiếp các đại diện quốc tế của Phái đoàn Đặc trách về Khai khoáng (MTF) 

của APEC. Phái đoàn Đặc trách về Khai khoáng của APEC đã đánh giá cao công tác môi trường, 

phục hồi môi trường, bồi thường tái định cư, và quy trình tuyển dụng cũng như trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp. 

 

Công tác phát triển Cộng đồng vẫn luôn được đặc biêt quan tâm, chúng tôi tiếp tục giữ cam kết 

xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh để ổn định và nâng cao chất lượng đời sống cho những 

người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án. 

 

Giá thành đối với tất cả các dòng sản phẩm của MSR tăng đáng kể cùng với hiệu suất hoạt động 

của Công ty được nâng cao đã giúp Công ty đạt được những kết quả kỷ lục, mặc dù thị trường 

quốc tế có nhiều rủi ro biến động. Công ty Liên doanh tiếp tục đưa ra thị trường những sản phẩm 

hóa chất vonfram chất lượng cao; đồng thời hiện nay chúng tôi đã và đang triển khai nỗ lực tối đa 

để đáp ứng các đơn đặt hàng ngày càng tăng cũng như số lượng yêu cầu gửi đến từ khách hàng 

hiện tại và khách hàng mới. 

 

Hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (R&D) cũng đã được nâng lên tầm cao mới. Trong năm 2017, 

Masan Resources đã tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển. Kết quả của các hoạt 

động này là đem lại hiệu quả năng suất cao hơn, đồng thời một số công trình nghiên cứu và phát 

triển (R&D) đã trở thành những công trình đầu tiên được đưa vào ứng dụng trên toàn thế giới. 
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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 2017, không có thành viên nào của HĐQT 

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. 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công việc 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 2017, cũng như đã thi hành đầy đủ tất cả các nghị quyết của Đại Hội 

đồng Cổ đông. 

 

Các tiểu ban thành lập trong năm 2016, gồm có Ban Phát triển Bền vững và Ban Quản lý Rủi ro 

đã hoàn thành nghĩa vụ trong việc tham mưu và hỗ trợ HĐQT về các vấn đề có những tác động 

lớn đối với hoạt động và uy tín của Công ty. Rõ ràng, Masan Resources đang trên lộ trình trở thành 

một công ty có mô hình quản trị doanh nghiệp nội bộ hiệu quả, đảm bảo và gia tăng thêm giá trị 

cho các khoản đầu tư của cổ đông. 

 

Kế hoạch và định hướng của HĐQT 

 

Về chiến lược, Masan Resources sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội và đàm phán để trở thành doanh 

nghiệp tích hợp sản xuất và kinh doanh vonfram ở quy mô toàn cầu. Chiến lược này sẽ giúp Công 

ty duy trì tình hình tài chính ổn định và vững chắc qua các chu kỳ hàng hoá. HĐQT cũng sẽ đưa 

ra một chiến lược tổng thể với mục tiêu xây dựng đôi ngũ tri thức kỹ thuật ưu tú nhất xuyên suốt 

tất cả các ngành nghề như khai mỏ, sản xuất kim loại và hóa chất. 

 

Trong năm 2017, Công ty đã thành công trong việc chứng minh cho thế giới thấy rằng một công 

ty Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi của thị trường Vonfram toàn cầu. Định hướng cho năm 

2018 cho thấy những gì mà chúng tôi đạt được mới chỉ là bắt đầu của một kế hoạch đầy tham vọng 

và khả thi đối với tăng trưởng bền vững và sự ghi nhận toàn cầu. 

 

Với những nội dung đã đề cập ở trên, HĐQT hoàn toàn ủng hộ và hỗ trợ những nỗ lực của Ban 

Giám Đốc nhằm chuyển đổi Công ty thành một mảng ghép chiến lược không thể thiếu đối với 

động lực đổi mới nền công nghiệp toàn cầu. 

 

Trân trọng, 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

CHETAN PRAKASH BAXI 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


