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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

 

Kính thưa Các Quý Cổ đông, 

 

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Masan Resources xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động 

của Công ty trong năm 2019. 

 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty 

 

Năm 2019 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động 

kinh doanh của Công ty, tuy nhiên 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.  

 

Tháng 9 năm 2019, thông qua công ty con là Công ty TNHH Vonfram Masan, Masan Tài nguyên 

đã ký hợp đồng mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck GmbH - là nhà chế tạo các 

sản phẩm vonfram công nghệ cao “midstream” (giai đoạn giữa của chuỗi giá trị) như bột kim loại 

vonfram và vonfram các-bua hàng đầu thế giới. H.C.Starck phục vụ các khách hàng trên toàn thế 

giới với các tổ hợp sản xuất tại CHLB Đức, Canada và Trung Quốc, có đội ngũ chuyên gia kỹ 

thuật chuyên sâu và chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng, cũng như vận hành 

các nhà máy hiện đại, tự động hóa cao để đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất 

lượng vượt trội và ổn định. Giao dịch này là bước đi chiến lược trong tầm nhìn của Masan Tài 

nguyên: trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng chuỗi giá trị 

tích hợp xuyên suốt tầm cỡ thế giới. Điều này giúp Masan Tài nguyên tạo ra dòng tiền ổn định qua 

các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra lên gấp 3,5 lần, từ 1,3 tỷ USD 

lên 4,6 tỷ USD. Quan trọng hơn nữa, vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường vonfram toàn 

cầu sẽ có được nền tảng nghiên cứu phát triển và sản xuất hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội để đào 

tạo và phát triển các chuyên gia kỹ thuật trong ngành vật liệu công nghệ cao của Việt Nam, như 

một phần trong quá trình toàn cầu hóa nền tảng kinh doanh của Masan Tài nguyên. 

 

Ở trong nước, sau khi hoàn tất việc mua lại 49% phần vốn góp của Công ty H.C. Starck GmbH 

trong công ty liên doanh và đổi tên thành Công ty TNHH Vonfram Masan, chúng tôi đã tiến hành 

đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ để nâng công suất sản xuất hàng năm của 

nhà máy chế biến sâu vonfram lên thành 9.345 tấn sản phẩm có chứa WO3, tăng tổng vốn đầu tư 

của dự án lên mức 2.174.900.000.000 đồng. Tháng 12/2019, Công ty TNHH Vonfram Masan đã 

được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận là “Doanh nghiệp công nghệ cao”. 

 

Bất chấp những khó khăn do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được như kỳ 

vọng, Masan Tài nguyên tiếp tục đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Trong năm 2019, 

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo đạt tổng doanh thu là 4.139.928.000.000 

đồng và đóng góp cho ngân sách tỉnh 1.170.828.000.000 đồng. Công ty TNHH Vonfram Masan 

đạt tổng doanh thu là 2.915.647.000.000 đồng và đóng góp cho ngân sách tỉnh 68.211.000.000 

đồng (do vẫn đang trong thời gian được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp). 

 

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

tới cộng đồng, môi trường và an toàn. Về môi trường, năm 2019 tiếp tục đánh dấu những nỗ lực 

không ngừng của Masan Tài nguyên trong công tác bảo vệ môi trường. Những hoạt động này đã 

góp phần xây dựng lên 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. 
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Những đóng góp có ý nghĩa của Công ty đối với các sáng kiến phát triển cộng đồng và thực hiện 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được công nhận trong các 

lĩnh vực như phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình, nước sạch và vệ sinh 

nông thôn, chăm sóc y tế và phúc lợi cho trẻ em. 

 

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 2019, không có thành viên nào của HĐQT 

nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho các nghĩa vụ của mình với tư cách là ủy viên của HĐQT, và 

hoạt động của HĐQT cũng không phát sinh bất kỳ chi phí nào. 

 

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 2019, cũng như đã thi hành đầy đủ tất cả các nghị quyết của Đại hội 

đồng Cổ đông. 

 

Các tiểu ban hỗ trợ của HĐQT, gồm có Ủy ban Phát triển Bền vững và Ủy ban Quản lý Rủi ro, 

tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc tham mưu và hỗ trợ HĐQT về các vấn đề có 

ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động và uy tín của Công ty. 

 

Kế hoạch và định hướng của HĐQT 

 

Về chiến lược, Masan Tài nguyên sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội và mục tiêu là trở thành doanh 

nghiệp sản xuất vonfram dòng cao cấp tích hợp sâu hơn nữa ở quy mô toàn cầu. 

 

Công ty hướng tới cung cấp nguồn tài nguyên chiến lược của Việt Nam cho ngành vật liệu công 

nghệ cao toàn cầu bằng cách sản xuất các sản phẩm hóa chất công nghiệp cao cấp như vonfram, 

florit và bismut để cung ứng cho những khách hàng đến từ các ngành công nghiệp then chốt, hướng 

đến khách hàng chiến lược và công nghệ cao thông qua mạng lưới phân phối toàn cầu. Bên cạnh 

đó, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn bằng việc áp dụng triết lý “giảm thiểu, tái sử dụng & tái chế”, 

luôn chăm lo tới môi trường xung quanh và các bên liên quan; và đảm bảo kết quả tài chính vượt 

trội trên nền tảng lâu dài bền vững. 

 

Với những đánh giá trên đây, HĐQT hoàn toàn ủng hộ Ban Giám đốc tiếp tục phấn đấu phát triển 

Công ty và thực hiện tầm nhìn mới. 

 

Trân trọng, 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

DANNY LE 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


