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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

 

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 2018. 

 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty 

 

Năm 2018 đánh dấu một mốc quan trọng trong công cuộc chuyển mình của Masan Resources, 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. Hai dòng sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất 

đối với hoạt động của Công ty - Vonfram và Florit – hiện được coi là nguồn nguyên liệu chiến 

lược đối với nhiều chính phủ trên thế giới bởi những tính năng độc đáo, và những vật liệu công 

nghệ cao được chế biến sâu từ chúng. Năm 2018, MSR đã mua lại thành công toàn bộ quyền sở 

hữu đối với Nhà máy Chế biến Hóa chất Vonfram (“Nhà máy APT”) của Công ty TNHH Tinh 

luyện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starck và đổi tên doanh nghiệp này thành Công ty TNHH Vonfram 

Masan. Các sản phẩm Hóa chất Vonfram của Công ty hiện nay được xuất khẩu dưới tên nhãn hiệu 

mới trên bao bì sản phẩm, do vậy tên tuổi của Masan đã được nhận diện một cách trọn vẹn về chất 

lượng của những sản phẩm được sản xuất chính tại Việt Nam. Với thành công này, đã đến lúc 

chúng tôi phải đưa những khát vọng và tầm nhìn của mình vượt ra khỏi việc chỉ tìm kiếm tầm ảnh 

hưởng trên thị trường thế giới mà phải trở thành một trung tâm hay một yếu tố then chốt của ngành 

công nghiệp vật liệu công nghệ cao toàn cầu. Đây là một mục tiêu táo bạo, nhưng nó sẽ là mục 

tiêu truyền cảm hứng cho đội ngũ lãnh đạo Công ty tiếp tục tìm cách xây dựng và chuyển đổi Công 

ty trở thành một nhà sản xuất vật liệu công nghệ cao hàng đầu thế giới. Điều này cũng sẽ tạo ra 

giá trị cho các Quý vị với tư cách là những Cổ đông của Công ty. 

 

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, Công ty đã thực hiện một loạt những giải 

pháp cải thiện môi trường mà nhờ đó thúc đẩy các hoạt động minh bạch thông tin đối với cộng 

đồng và các cơ quan quản lý. Câu nói đơn giản: “Hãy tin ở chúng tôi” đã không còn phù hợp nữa 

mà các công ty bắt buộc phải không ngừng minh chứng về mức độ đáng tin cậy về môi trường; do 

vậy kết quả phân tích theo thời gian thực đối với quan trắc nước thải cũng như chất lượng không 

khí chính là một bước tiến rõ rệt trong lĩnh vực minh bạch thông tin môi trường. Công ty cũng 

chia sẻ những thực hành tốt nhất với những công ty toàn cầu và các đơn vị danh tiếng khác, cụ thể 

là: “Khảo sát, Quan trắc và Quản lý Nước ngầm Hạ lưu tại Khu chứa đuôi quặng của Mỏ Núi 

Pháo”. Bài này được đăng trên thông cáo báo chí của Viện Wessex Anh Quốc. 

 

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng, gần đây Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản 

Núi Pháo – một đơn vị thành viên do Masan Resources sở hữu toàn bộ đã được vinh danh trong 

Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững tại Việt Nam và Top 100 Sao Vàng Đất Việt, là những danh 

hiệu và giải thưởng cho doanh nghiệp có uy tín nhất tại Việt Nam. 

 

Tại tỉnh Thái Nguyên, cùng với Samsung, Masan Resources trở thành đơn vị xuất khẩu lớn nhất 

với 256 triệu đô la Mỹ doanh thu xuất khẩu thuần. Năm 2018, Công ty đã nộp 1086 tỷ đồng tiền 

thuế và phí vào ngân sách Nhà nước.  

 

Trong năm 2018, MSR đã chi 5.545 tỷ đồng cho các sáng kiến phát triển cộng đồng và thực hiện 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Những đóng góp có ý nghĩa 
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của Công ty 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.  

 

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái 

Nguyên, MSR đã đóng góp 21% diện tích trồng chè theo tiêu chuẩn Viet GAP tại huyện Đại Từ 

và 10% trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Quỹ Tài chính vi mô vẫn tiếp tục là mô hình phục hồi kinh tế 

sáng tạo và hiệu quả. Trong năm 2018, quỹ đã cung cấp vốn vay ưu đãi cho thêm 26 hộ gia đình. 

Hiện nay, 256 hộ đang sử dụng quỹ cho nhiều hoạt động tạo thu nhập. Tới thời điểm hiện nay, 

tổng quỹ tích lũy lên tới 9.358.000.000 đồng. 

 

Việc tăng giá đáng kể đối với tất cả các dòng sản phẩm của Công ty kết hợp với sự gia tăng hiệu 

suất sản xuất đã cho phép Công ty đạt được kết quả tài chính kỷ lục ngay cả khi chất lượng quặng 

vonfram đầu vào từ mỏ Núi Pháo thấp hơn, gây giảm năng suất sản xuất Tinh quặng Vonfram. 

Cùng với việc mua lại quyền sở hữu Nhà máy APT và đồng thời giải quyết các tồn tại tại Nhà máy 

APT diễn ra trong suốt năm 2018, việc giảm sản lượng tại mỏ Núi Pháo nói trên được bù đắp lại 

bằng cách tăng cường chế biến nguyên liệu vonfram thô cung cấp bởi bên thứ ba. Nhờ kết quả của 

công tác nghiên cứu và phát triển đang thực hiện tại Masan Resources, một số cải tiến đã được đưa 

vào áp dụng tại nhà máy APT giúp tăng lượng cấp liệu đầu vào chỉ với mức tăng đầu tư tối thiểu. 

Với việc nhận được Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Ứng dụng Công Nghệ Cao cho Nhà máy APT, 

Masan Resources cam kết sẽ tiếp tục dành 1% doanh thu của Công ty TNHH Vonfram Masan cho 

hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm nâng cao hơn nữa lợi thế công nghệ cho doanh 

nghiệp. Chứng nhận Công nghệ Cao cũng mang lại các ưu đãi về thuế giúp bù đắp lại cho khoản 

đầu tư vào R&D, bên cạnh những lợi ích khác mà Chứng nhận này mang lại. 

 

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 2018, 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 2018, cũng như đã thi hành đầy đủ tất cả các nghị quyết của Đại Hội 

đồng Cổ đông.  

 

Các tiểu ban được thành lập năm 2016, 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. Trong năm 2018, Ban Giám Đốc 

cũng triển khai Ủy Ban CHESS (Ủy ban về Cộng Đồng, Sức khỏe, Môi trường, An toàn và Bền 

vững) đưa vào bộ máy vận hành của Masan Resources. Ủy ban này có thành viên đến từ mọi lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh của Masan Resources, cũng như đại diện của các nhà thầu hoạt động trên 

công trường. Đây là sáng kiến quan trọng của Ban Giám Đốc Công ty nhằm lan tỏa hơn nữa ảnh 

hưởng của CHESS trong lực lượng lao động. Sáng kiến này đã được đông đảo cán bộ công nhân 

viên công ty và nhà thầu tiếp nhận và ủng hộ. 

 

Kế hoạch và định hướng của HĐQT 

 

Về chiến lược, Masan Resources 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. Điều này sẽ cho 
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phép Công ty có được vị thế tài chính mạnh và ổn định trong suốt các chu kỳ hàng hóa. Chúng tôi 

cũng sẽ đưa ra một chiến lược tổng thể tập trung vào mục tiêu phát triển một tổ hợp độc đáo những 

tinh hoa kỹ thuật và tri thức trên cả các lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, kim loại và hóa chất. 

 

Với việc sở hữu toàn bộ nhà máy Hóa chất Vonfram, Công ty đã thành công trong việc củng cố vị 

thế là nhà sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp Hóa chất Vonfram. Phương hướng đặt ra 

cho năm 2019 và xa hơn nữa với Tầm nhìn mới được Công ty công bố gần đây là “Đưa nguồn Tài 

nguyên chiến lược của Việt Nam trở thành Vật liệu cho Công nghệ cao toàn cầu” chính là quá 

trình tất yếu của một kế hoạch tham vọng nhưng cũng đầy khả thi về tăng trưởng bền vững và 

ngày càng được công nhận ở trên phạm vi thế giới.  

 

Với những đánh giá trên đây, Hội Đồng Quản Trị 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 09 tháng 4 năm 2019 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

CHETAN PRAKASH BAXI 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


