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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

Kính thưa các Quý Cổ đông, 

 

Năm 2018 là năm tiếp theo Masan Resources ghi nhận kỷ lục về kết quả tài chính, duy trì sự cải 

thiện tài chính năm sau cao hơn năm trước. Sản lượng Đồng, Florit và Bismut đều đạt mức kỷ lục, 

trong khi sản lượng tinh quặng Vonfram lại thấp hơn so với năm trước do hàm lượng đầu vào giảm 

nhưng phần lớn được bù lại nhờ lượng nguyên liệu vonfram thô thu mua từ bên ngoài tăng lên. 

Hiệu suất của Vonfram, Đồng và Florit tiếp tục được cải thiện, trong khi hiệu suất của Bismut bị 

ảnh hưởng tiêu cực do vấn đề độ ổn định của dây chuyền sản xuất. Hiện nay, vấn đề này đã được 

khắc phục và hiệu suất của Bismut được kỳ vọng sẽ trở lại mức bình thường trong năm 2019. 

 

Chúng tôi tự hào được điểm lại những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2018 như sau: 

 

Sản lượng 

 

Tổng lượng cấp liệu trong năm 2018 là 3.804.390 tấn, giảm nhẹ so với năm 2017 là 3.888.483 tấn. 

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

463 tấn/giờ vận hành năm 2017, và thời gian chạy máy giảm, ở mức 94,6% so với mức kỷ lục đạt 

được năm 2017 là 95,8%. Thời gian chạy máy giảm là do yêu cầu tăng thời gian bảo trì trong đợt 

tạm dừng nhà máy để bảo trì theo kế hoạch trong năm 2018. Về hiệu suất, tỷ lệ thu hồi tinh quặng 

Vonfram tăng 3,7%; tỷ lệ thu hồi Flouspar cấp axít tăng 4,0%; tỷ lệ thu hồi Bismut giảm 7,7% và 

tỷ lệ thu hồi Đồng tăng 1,2%. Đây là mức hiệu suất kỷ lục đối với Đồng, Vonfram và Florit. Tỷ lệ 

thu hồi của các sản phẩm này được kỳ vọng sẽ được giữ vững hoặc tăng nhẹ trong năm 2019, trong 

khi sản phẩm Bismut được dự đoán sẽ trở lại mức của năm 2017 sau khi các vấn đề tại khu nghiền 

đập khiến tỷ lệ thu hồi giảm đã được khắc phục vào cuối năm 2018. 

 

Nhân lực 

 

Tính đến cuối năm 2018, tổng số lao động trực tiếp của Công ty là 1.403 người, trong đó tỷ lệ 

người lao động nước ngoài chiếm 7%. Lực lượng lao động của các nhà thầu khoảng 928 người. 

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực thông qua Học viện MSR - công cụ 

chính trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện được 

93.880 giờ đào tạo, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trọng tâm và cam kết của Công ty là tuyển 

dụng và đào tạo lực lượng lao động tại địa phương nơi thực hiện Dự án. Chính điều đó đảm bảo 

Công ty có những nhân sự phù hợp với các kỹ năng tương ứng, đồng thời tạo điều kiện cho cộng 

đồng địa phương được hưởng lợi từ Dự án. 

 

An toàn lao động 

 

Tổng tần suất tai nạn thống kê được (TRIFR) và Tần suất tai nạn gây mất ngày công (LTIFR) tính 

trên mỗi triệu giờ lao động của năm 2018 lần lượt là 2,36 (năm 2017 là 1,92) và 0,34 (năm 2017 

là 0,58). Mặc dù, số tai nạn gây mất ngày công lao động năm 2018 đã được cải thiện, chỉ có 2 vụ 

so với 3 vụ trong năm 2017, tuy nhiên đây là điều đáng tiếc vì vẫn xảy ra tai nạn đối với người lao 

động. Người lao động gặp tai nạn đều là công nhân của nhà thầu khi họ đang làm việc với chính 

thiết bị thi công của nhà thầu trên công trường. Cả hai trường hợp trên hoàn toàn có thể tránh được 

nếu người lao động tuân thủ đúng các quy trình cách ly, cô lập trước khi bắt đầu công việc. Kết 

quả điều tra sau tai nạn đã chỉ rõ những thiếu sót về công tác đào tạo giữa người lao động của 

Masan Resources và công nhân của các nhà thầu trên công trường. Vấn đề được giải quyết bằng 
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cách nhân viên Bộ phận An toàn và Sức khỏe của Masan Resources đã tăng cường chủ động, trực 

tiếp liên kết với nhà thầu giúp họ nâng cao năng lực, cải thiện điều kiện làm việc và tuân thủ các 

quy trình an toàn trên công trường. Tổng số vụ tai nạn được ghi nhận trong năm 2018 là 14 vụ so 

với 10 vụ trong năm 2017. Trong khi số vụ tai nạn trực tiếp của Núi Pháo là 7 vụ, bằng năm trước, 

thì tổng số tai nạn thống kê được của các nhà thầu trên công trường tăng từ 3 vụ lên 7 vụ. Chúng 

tôi nhận thấy đây là một kết quả tích cực thu được từ việc các phương thức đo lường mức độ an 

toàn lao động của các nhà thầu đã được cải thiện, kết quả là số lượng sự cố được xác định và báo 

cáo nhiều hơn. 

 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp & Môi trường 

 

Trong năm 2018, chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động cải thiện môi trường nhằm nâng cao tính 

minh bạch và giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn gây hại đối với môi trường. Công ty đã xây dựng và vận 

hành chạy thử bốn trạm quan trắc nước thải tự động trong năm 2018. Dữ liệu phân tích nước được 

truyền trực tiếp từ các trạm này đến cơ quan quản lý nhà nước theo thời gian thực, qua đó minh 

bạch hóa chất lượng nước thải một cách liên tục và tức thời. Ngoài ra, Công ty cũng xây dựng và 

lắp đặt một trạm quan trắc khí tự động tại điểm gần với khu nhà ở của người dân địa phương nhất. 

Kể từ khi đưa vào hoạt động, không có trường hợp sự cố nào được ghi nhận về chất lượng không 

khí. Masan Resources cũng luôn tuân thủ chế độ kiểm tra kỹ thuật độc lập đối với các hạng mục 

xử lý chất thải của nhà máy Núi Pháo theo các quy định trong nước cũng như các chỉ dẫn và tiêu 

chuẩn quốc tế. Tất cả các hạng mục, công trình đều được xác định là đang hoạt động theo các tiêu 

chuẩn quốc tế uy tín và theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. 

 

Gắn kết với cộng đồng 

 

Giữ trọn cam kết tham gia với cộng đồng, trong năm 2018 Công ty đã đóng góp 5.545 triệu đồng 

cho các sáng kiến phát triển cộng đồng và hoạt động trách nhiệm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Nỗ 

lực của chúng tôi tập trung vào giải quyết các vấn đề thuộc về môi trường, kinh tế và xã hội một 

cách nhất quán, và đã đem lại những kết quả tích cực. Đặc biệt trong bối cảnh có rất nhiều sáng 

kiến đã được xúc tiến một cách tích cực trong suốt năm vừa qua như thúc đẩy nền kinh tế tuần 

hoàn ở Việt Nam và các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 

(P4G).  

 

Một mặt, trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường cho khoảng 

11,1 ha tại các sườn dốc của bãi thải đất đá, các khu vực vùng đệm và các khu vực khác bị xáo 

trộn đất trong quá trình khai thác, sản xuất. Nhiều loại cây trồng và nguyên vật liệu được Công ty 

kết hợp sử dụng giúp tăng hiệu quả trong công tác cải tạo, phục hồi môi trường. Tổng diện tích 

Công ty đã cải tạo, phục hồi môi trường từ khi đi vào hoạt động cho đến hết năm 2018 khoảng gần 

49,8 ha- góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác mỏ. 

 

Mặt khác, Công ty tiếp tục theo đuổi và mở rộng hỗ trợ đối với các chương trình khuyến nông với 

sự tập trung nhất quán vào lợi thế cạnh tranh của địa phương bao gồm trồng chè, trồng rau, đồng 

thời chú trọng tới mô hình chăn nuôi như một lợi thế nông nghiệp mới cho cộng đồng. Cụ thể là 

trong khuôn khổ Dự án chè VietGAP của Công ty, năm 2018 có thêm 2 tổ hợp tác với 54 hộ gia 

đình được cấp chứng chỉ VietGAP. Công ty cũng tổ chức các chuyến thăm quan học tập kinh 

nghiệm cho 100 hộ trồng chè đến các cơ sở sản xuất chè an toàn nổi tiếng ở Tân Cương và cơ sở 

sản xuất chè hữu cơ ở La Bằng. Quỹ tài chính vi mô tiếp tục là một mô hình phục hồi kinh tế hiệu 

quả và sáng tạo. Năm 2018, quỹ đã cung cấp các khoản vay ưu đãi cho thêm 26 hộ gia đình. Hiện 

tại có 256 hộ gia đình đang sử dụng quỹ cho nhiều hoạt động tạo thu nhập khác nhau. Đến nay, 

tổng giá trị của Quỹ đã lên tới 9.358 triệu đồng. 
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Cũng trong năm 2018, MSR đã tổ chức 16 hội thảo tập huấn và tuyên truyền cho hơn 600 người 

dân từ các cộng đồng quanh Dự án tham gia về phân loại chất thải sinh hoạt, sử dụng chế phẩm 

sinh học để xử lý rác hữu cơ và giảm thiểu túi ni-lông trong các hoạt động hàng ngày; hỗ trợ thành 

lập và vận hành 7 câu lạc bộ “Phụ nữ bảo vệ môi trường”; hỗ trợ thu gom và xử lý hóa chất bảo 

vệ thực vật độc hại; cung cấp tài liệu truyền thông (pa-nô, áp phích, tờ rơi v.v.) và hỗ trợ các đợt 

ra quân hàng tháng để làm sạch những điểm công cộng ở các xóm. 

 

Chúng tôi tin rằng những sáng kiến phát triển cộng đồng như đã đề cập ở trên sẽ giúp phát huy vai 

trò của ngành khoáng sản trong bối cảnh rộng lớn hơn của phát triển bền vững và chiến lược quốc 

gia nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). 

 

Tài chính 

 

2018 là một năm thành công của Masan Resources với doanh thu và lợi nhuận đạt mức kỷ lục nhờ 

sản lượng ổn định và giá sản phẩm được cải thiện. Chiến lược chuyển sang các sản phẩm giá trị 

gia tăng, đặc biệt là Vonfram, đã nâng cao giá trị mà Masan Resources thu được từ các sản phẩm 

của Công ty. Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty năm 2018 đạt 664 tỷ đồng tiếp tục là 

mức kỷ lục nhờ giá hàng hóa trên thị trường tăng, hiệu suất hoạt động cao hơn, kiểm soát chi phí 

hiệu quả hơn, những cải thiện về điều khoản cho vay và việc mua lại 49% phần vốn góp của Công 

ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - HC.Starck. Trong năm 2019, Ban Giám đốc kỳ vọng 

tiếp tục tăng lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông dựa trên giá sản phẩm được dự báo tăng, sản 

lượng cao hơn và hiện thực hóa thêm các lợi ích từ việc hợp nhất Công ty TNHH Vonfram Masan 

vào tình hình kinh doanh chung của Công ty. 

 

Kết quả tài chính tăng kỷ lục cũng nhờ một phần bởi sự cải thiện về chỉ số nợ. Tỷ lệ nợ bên thứ ba 

của Công ty trên EBITDA đã giảm từ 4,1 năm trước xuống còn 3,5 tính đến ngày 31/12/2018 trong 

khi hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được cải thiện lên 1,09 so với 0,60 của năm trước. 

 

Ghi nhận của cộng đồng 

 

Masan Resources tiếp tục được cộng đồng ghi nhận về kết quả thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau của Công ty. Một số giải thưởng lớn mà Công ty và các Công ty thành viên được trao tặng 

trong năm 2018 bao gồm Cờ thi đua của Chính Phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 

năm 2018; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2018 cùng danh hiệu Top 100 thương hiệu Việt Nam 

trong hội nhập Quốc tế do Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng; Top 100 doanh nghiệp bền 

vững Việt Nam năm 2018 do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng; 

Doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Thái Nguyên năm 2018 do UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng; Top 

500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt 

Nam bình chọn, trao tặng… và nhiều giải thưởng cao quý, ghi nhận khác Công ty và các Công ty 

thành viên đã được trao tặng trong năm. 

 

Ngoài những bằng khen, giấy khen và giải thưởng nêu trên, một số nhân sự trong bộ máy quản lý 

của Công ty cũng được mời tham dự một số sự kiện trong năm 2018 như: 

 

➢ Ông Vũ Hồng - Phó Tổng Giám đốc NPMC tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh 

cấp cao APEC về Phát triển bền vững tại Pa-Pua Niu Ghi-nê. 

➢ Ông Nguyễn Quân - Trưởng giám sát Đập chứa quặng đuôi, thuyết trình về Quản lý nước 

thải và Đập chứa quặng đuôi tại Dự án Núi Pháo tại Hội nghị Quản lý Chất thải 2018, do 

Viện Wessex Institue tổ chức tại Tây Ban Nha. 
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➢ Ông Dominic Heaton - Giám đốc Sáng kiến Chiến lược của NPMC, phát biểu về Nguồn 

cung Nguyên liệu Vonfram thô đáng tin cậy tại Hội nghị Thiếc và Vonfram Argus, Anh 

Quốc. 

 

Những hoạt động này thể hiện rằng Masan Resources đang được công nhận ở cấp độ trong nước 

và quốc tế. 

 

Trong năm 2019, Công ty dự kiến tiếp tục phát triển kinh doanh trong hành trình đưa nguồn Tài 

nguyên chiến lược của Việt Nam trở thành Vật liệu cho Công nghệ cao toàn cầu.  

 

Trân trọng, 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

CRAIG RICHARD BRADSHAW 

Tổng Giám Đốc 


