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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

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

Kính thưa các Cổ đông, 

 

Năm 2016 là năm Masan Resources (MSR) hoạt động hiệu quả trong bối cảnh liên tục chịu sức ép 

về giá. Việc sở hữu mỏ vonfram lớn nhất thế giới với trữ lượng 66 triệu tấn cùng với việc không 

ngừng tập trung nâng cao hiệu quả chi phí trong năm 2016 đã giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh của 

MSR lên đáng kể để chiếm lĩnh thị trường. 

 

Chúng tôi rất vui mừng được điểm lại các kết quả hoạt động tiêu biểu trong năm 2016 như sau: 

 

Sản lượng 

 

Một lần nữa Công ty đạt kỷ lục về sản lượng đối với tất cả các mặt hàng của Công ty. Trên cơ sở 

quy đổi tương đương vonfram, sản lượng vonfram đã tăng hơn 26% so với năm trước. So với năm 

2015, sản lượng vonfram và bismut đã tăng lần lượt là 24% và 51%. Việc gia tăng lượng quặng 

được chế biến, tăng tỷ lệ thu hồi và các thông số quan trọng khác của nhà máy là thành quả trực 

tiếp đạt được từ các dự án đầu tư có định hướng đã được thực hiện trong cả năm 2016, và chúng 

tôi kỳ vọng rằng những thành quả này sẽ được phát huy hơn nữa trong năm 2017. Tuy nhiên, năng 

lực sản xuất dự kiến sẽ không tăng trong năm 2017 do giới hạn về công nghệ. 

 

Công ty liên doanh của Núi Pháo (Liên doanh) sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng vonfram chất 

lượng cao như APT, BTO và YTO đã chứng minh được khả năng vận hành nhà máy với công suất 

cao. Những thành tựu kỷ lục về sản lượng và doanh số bán hàng là một minh chứng cho những nỗ 

lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty Liên doanh. 

 

Nhân lực 

 

Cuối năm 2016, tổng số nhân viên dự án Núi Pháo là 1.027 người với tỷ lệ chuyên gia người nước 

ngoài chiếm 9%. Bên canh đó, các nhà thầu của dự án hiện đang sử dụng khoảng 600 lao động. 

Năm 2016, chúng tôi tiếp tục phát triển Học viện MSR, đây được coi là công cụ đào tạo và phát 

triển nhân sự cơ bản của MSR. Công ty cũng đã hợp tác với một số trường đại học và các cơ sở 

đào tạo trong nước để xây dựng thư viện lớn mạnh về kỹ thuật và kỹ năng mềm phục vụ đào tạo 

cán bộ công nhân viên. Đã có 528 nhân viên bao gồm giám sát cấp cao, nhân viên lâu năm và nhân 

viên mới đã tham dự rất nhiều các khóa đào tạo theo chủ đề trong năm 2016, kết quả là tăng tỷ lệ 

được nâng cấp kỹ năng trong cán bộ công nhân viên của Công ty lên tới 210%. Trọng tâm và cam 

kết của chúng tôi vẫn là tuyển dụng và đào tạo lực lượng lao động tại địa phương - nơi thực hiện 

Dự án. Điều này đảm bảo Công ty luôn có những nhân sự phù hợp với các kỹ năng thích hợp, 

trong khi vẫn tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương hưởng lợi từ Dự án. 

 

An toàn lao động 

 

Năm 2016, tỷ lệ tổng tai nạn được ghi nhận là 0,0 (năm 2015 là 0,54) và tỷ lệ tai nạn gây mất giờ 

công là 0,0 (năm 2015: 0,0) tính trên mỗi triệu giờ lao động. Kết quả này đã đưa Công ty vào vị 

thế vững chắc trong nhóm các mỏ có thông số an toàn tốt nhất thế giới, đây là điều mà Công ty và 

các cổ đông của Công ty đều thấy đáng tự hào. Những nỗ lực không ngừng trong công tác an toàn 

đã giúp Công ty đạt kỷ lục trên 18 triệu giờ lao động liên tục mà không xảy ra bất kỳ tai nạn nào 

gây mất giờ công, tính đến tháng 12 năm 2016. 
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Trách nhiệm xã hội & môi trường 

 

Năm 2016, Công ty luôn tuân thủ các quy định và thực hiện các cam kết về xã hội và môi trường 

đối với cộng đồng, đồng thời tiếp tục vận hành theo phương thức bền vững và thân thiện với môi 

trường. Chúng tôi tin rằng việc phát triển bền vững là rất quan trọng và ngay từ những ngày đầu 

tiên, Masan Resources đã tuân thủ các tiêu chuẩn cao của Việt Nam và quốc tế. 

 

Gắn kết cộng đồng 

 

Đối với MSR, thực hiện thành công các hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương không chỉ 

thể hiện ở các giải pháp kỹ thuật; mà còn liên quan đến việc tạo dựng mối quan hệ, sự hài hòa và 

cân bằng lợi ích giữa các bên. 

 

Thực hiện nghiêm túc cam kết với cộng đồng, năm 2016, Công ty đã sử dụng khoản ngân sách 

khoảng 3,7 tỷ VND cho các sáng kiến phát triển cộng đồng, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ 

trợ khuyến nông, phát triển quỹ phục hồi kinh tế và các hoạt động trách nhiệm xã hội khác. 

 

Đặc biệt, trong năm 2016, Công ty đã đầu tư 1.221 triệu VND để xây dựng và nâng cấp nhiều công 

trình cho cộng đồng như nhà văn hóa, đường bê tông, đường nhựa, hệ thống tưới tiêu và cải tạo 

nâng cấp một hệ thống cầu tràn tại các xã bị ảnh hưởng. 

 

Trong năm 2016, việc tổ chức các buổi đối thoại của Công ty với cộng đồng địa phương đã đem 

lại lợi ích cho cả đôi bên. Hơn 4.000 nội dung thông tin về Công ty đã được công bố; hơn 600 lượt 

khách đến tìm hiểu thông tin qua Trung tâm thông tin tại công trường. Bên cạnh đó, trong năm 

2016 chúng tôi đã tổ chức 45 buổi họp với cộng đồng với tổng số 705 người tham dự. Liên quan 

đến cơ chế khiếu nại thắc mắc, vẫn còn tồn tại một số khiếu nại phức tạp chưa giải quyết được 

ngay do cần có sự tham gia giải quyết của bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý nhà nước. 

 

Những kết quả trong quan hệ cộng đồng thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc duy trì và xây 

dựng đối thoại chân thành, trao đổi thông tin minh bạch, kịp thời và hai chiều; đồng thời cân nhắc 

lợi ích của cộng đồng trong quá trình ra quyết định. Đây là những thành quả then chốt để xây dựng 

mối quan hệ tin cậy trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và để quản lý các rủi ro nảy sinh trong quá trình 

hoạt động của Công ty. 

 

Tài chính 

 

Công ty được xếp vào nhóm cổ phiếu “hạng sang” trên sàn chứng khoán UPCOM Hà Nội. Điều 

này cho thấy sự ghi nhận về tầm quan trọng và vị thế Công ty với các các khách hàng và đối tác 

toàn cầu. Công ty cũng đã thể hiện sự trưởng thành từ việc phát hành Báo cáo thường niên đầu 

tiên và tổ chức thành công Đại hội Cổ đông Thường niên lần thứ nhất vào tháng 4 tại Hà Nội với 

sự tham gia của hơn 210 cổ đông. 

 

Ghi nhận và Giải thưởng 

 

Năm 2016, Công ty tiếp tục được vinh danh với một số các giải thưởng. Đáng kể nhất là Công ty 

đã được xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do tổ chức Viet Nam Report bình 

chọn. Việc ghi nhận từ một bên thứ ba thể hiện năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty ở cả 

trong nước và quốc tế. 

 

Phát triển thương hiệu Masan Resources trên toàn cầu 
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Với đặc thù chiến lược kinh doanh của MSR, chúng tôi không ngừng tập trung phát triển Masan 

Resources thành một thương hiệu toàn cầu. Công ty đã tham dự và thuyết trình thành công tại một 

số diễn đàn của ngành ở trong nước và quốc tế, trong đó phải kể đến Hội nghị Thượng đỉnh ngành 

Công nghiệp Vonfram lần thứ 7 tổ chức vào tháng 3 ở Quảng Châu, Tuần lễ Kim loại Argus tổ 

chức vào tháng 3 ở London, Hội nghị thường niên của Hiệp hội Công nghiệp Vonfram Quốc tế 

(ITIA) tổ chức vào tháng 9 tại Stockholm và Hội nghị Khoáng sản Công nghiệp Fluorit tổ chức ở 

Toronto vào tháng 10 năm 2016. 

 

Trong năm tới, Ban Giám đốc sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết của Công ty bằng cách đầu tư thời 

gian và công sức để làm việc trực tiếp với các khách hàng, phát triển các sản phẩm có chất lượng 

ngày càng cao và thực hiện kế hoạch kinh doanh như phương hướng đã đề ra tại Đại hội Cổ đông 

Thường niên năm 2016. Công ty dự kiến sẽ tăng cường tham gia vào các diễn đàn của ngành để 

có ứng dụng thực tiễn tốt nhất, đồng thời hợp tác với các viện nghiên cứu để cải tiến hiệu suất thế 

hệ tiếp theo giúp nâng cao năng suất và tăng tỷ lệ thu hồi. Nhất quán các cam kết của mình, Công 

ty sẽ tiếp tục phát triển chương trình tái định cư và phục hồi kinh tế để bảo đảm rằng các lợi ích 

của dự án đều được chia sẻ với các cổ đông và với những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự 

án cũng như với cộng đồng địa phương. 

 

Cuối cùng, chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nâng cao tính tuân thủ trong các hoạt động của Công 

ty và tiếp tục các sáng kiến minh bạch trong báo cáo. 

 

Trân trọng, 

 

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

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

DOMINIC JOHN HEATON 

Tổng Giám Đốc 


