
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Masan tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế 

Vonfram 

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2022 - Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Đức đã diễn 

ra với sự tham dự của Thủ tướng hai nước tại Hà Nội. Tại Hội nghị, ông Danny Le – Tổng 

Giám đốc Tập đoàn Masan đã có bài phát biểu. Masan đề xuất Chính phủ Việt Nam xem 

xét, chấp thuận chủ trương cho phép nhập khẩu phế liệu Vonfram để đảm bảo nguyên liệu 

đầu vào cho Dự án Nhà máy tái chế Vonfram. Đây là dự án trọng điểm mà Masan đang 

dồn toàn lực để nghiên cứu triển khai, với tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm phát 

triển công nghệ tái chế Vonfram và các kim loại quý hàng đầu khu vực. 

Doanh nghiệp Việt Nam và Đức là đối tác tốt 

“Là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, Masan luôn tích cực 

tìm kiếm và phát triển quan hệ với các đối tác lớn”, CEO Danny Le nói.  

Phát biểu trước Thủ tướng hai nước Việt Nam, Đức, ông Danny Le cho biết, mối quan hệ 

của Masan và các doanh nghiệp CHLB Đức được bắt đầu từ năm 2013, khi Masan tìm 

kiếm công nghệ tinh luyện Vonfram để thực hiện cam kết với Chính phủ Việt Nam về chế 

biến sâu, nâng cao giá trị cho sản phẩm khoáng sản trong nước.  

Masan đã chọn H.C. Starck Tungsten GmbH – công ty hàng đầu về công nghệ tinh luyện 

Vonfram của CHLB Đức với bề dày lịch sử 100 năm hoạt động và cũng là một trong số ít 

các công ty trên thế giới có nền tảng tái chế Vonfram toàn diện và thân thiện với môi 

trường.  

Năm 2020 Masan đã mua lại toàn bộ nền tảng kinh doanh Vonfram của H.C. Starck,   

Masan với tổng công suất vào khoảng 13.300 tấn sản phẩm Vonfram có giá trị cao, đưa 

Việt Nam trở thành nhà sản xuất Vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc.  

Cùng H.C. Starck, Masan đã mở rộng thị trường và mạng lưới khách hàng đến hơn 50 quốc 

gia, giúp gia tăng vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường Vonfram quốc tế; tạo ra 

cơ hội để đào tạo và phát triển các chuyên gia kỹ thuật trong ngành vật liệu công nghệ cao 

của Việt Nam.  

 



 
 

Việt Nam sẽ có nhà máy tái chế Vonfram đầu tiên? 

Đức hiện đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và cũng là cửa ngõ trung 

chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Thương 

mại hai chiều từ 2017 đến nay thường xuyên ở mức 9-10 tỷ USD, riêng năm 2021 là 11,22 

tỷ USD. Tính đến 10/2022, các doanh nghiệp Việt Nam có 36 dự án đầu tư còn hiệu lực tại 

Đức với tổng vốn đầu tư và qua điều chỉnh đạt trên 283,3 triệu USD.  

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết các tập đoàn, doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm đến 

Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp chế tạo... Ông đề 

nghị doanh nghiệp hai nước bắt tay hợp tác để hai nước cùng phát triển, 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan, Ông Danny Le nhấn mạnh, với xu thế phát triển bền 

vững, đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn trên toàn thế giới và trên cơ sở thành công của dự án 

tinh luyện Vonfram sử dụng công nghệ cao, hiện nay Masan đang tiếp tục cùng với H.C. 

Starck tìm hiểu, nghiên cứu, tiến tới triển khai dự án xây dựng nhà máy tái chế Vonfram 

đầu tiên tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án sẽ là đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát 

triển công nghệ tái chế Vonfram và các kim loại quý hàng đầu khu vực, giảm bớt sự phụ 

thuộc vào nguồn nguyên liệu sơ cấp từ hoạt động khai thác khoáng sản. 

Ông Danny Le cũng chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp hai nước về việc Masan vừa cùng 

với H.C. Starck ký kết thỏa thuận đầu tư 45 triệu bảng Anh vào Nyobolt - một công ty 

chuyên cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh. Nyobolt dự kiến sẽ sử dụng vật liệu 

Vonfram công nghệ cao trong lớp phủ cực dương của pin sẽ tạo ra một loại pin vượt trội, 

với thời gian sạc pin đầy hơn 90% trong chưa đến 5 phút; công suất cao hơn gấp 10 lần; độ 

bền gấp 10 lần, giúp tiết kiệm chi phí trên mỗi lượt sử dụng pin; gia tăng tính an toàn, khả 

năng chịu nhiệt cao hơn, giảm nguy cơ cháy nổ.  

“Đến năm 2027 Masan không những là nhà cung ứng vật liệu công nghệ cao hàng đầu thế 

giới mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt thị trường các sản phẩm tiêu dùng công nghệ toàn 

cầu trong một tương lai không xa mà pin hiệu suất cao mới chỉ là sản phẩm bước đầu”, 

ông Danny Le chia sẻ. 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan bày tỏ mong muốn Chính phủ Đức có các phương án hỗ 

trợ giá năng lượng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và cho phép Công ty 

được tiếp cận một cách linh hoạt hơn đối với nguồn phế liệu có chứa kim loại chiến lược 

sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp tái chế tại Đức.  

Tập đoàn Masan cũng đề xuất Chính phủ Việt Nam xem xét, chấp thuận chủ trương cho 

phép nhập khẩu phế liệu Vonfram để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho Dự án Nhà máy tái 



 
 

chế Vonfram – một dự án trọng điểm mà Masan đang dồn toàn lực để nghiên cứu triển 

khai, với tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram 

và các kim loại quý hàng đầu khu vực, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu sơ 

cấp từ hoạt động khai thác khoáng sản. 

 

GIỚI THIỆU VỀ MASAN HIGH-TECH MATERIALS 

Masan High-Tech Materials là nhà cung cấp vật liệu Vonfram tiên tiến công nghệ cao hàng 

đầu thế giới được sử dụng trong các ngành công nghiệp then chốt như điện tử, hóa chất, ô 

tô, hàng không vũ trụ, năng lượng và dược phẩm, với các cơ sở sản xuất tại Việt Nam, Đức, 

Canada và Trung Quốc, phục vụ các khách hàng trên toàn thế giới. Là nhà sản xuất các sản 

phẩm vonfram cận sâu lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, Công ty có 2 trung tâm nghiên 

cứu và phát triển tại Đức và Việt Nam và hiện đang vận hành mỏ đa kim Núi Pháo và một 

nhà máy chế biến vonfram hiện đại tại tỉnh Thái Nguyên. Masan High-Tech Materials cũng 

là nhà sản xuất Florit và Bismut lớn trên thế giới. 

https://masanhightechmaterials.com/  

 

LIÊN HỆ: 

Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích 

Tanveer Gill 

ĐT: +84 28 6256 3862 

Email: tanveer@msn.masangroup.com  

 

Dành cho Truyền thông 

Phạm Hồng Vân 

ĐT: +84 909 216 292 

Email: vanpth@msn.masangroup.com  

 

Phạm Thị Hồng Hạnh 

ĐT: +84 925 211 282 

Email: hanh.pham@mht.masangroup.com  
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Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai, kỳ vọng, dự định, hoặc chiến lược của Masan 

High-Tech Materials, có thể liên quan đến những rủi ro và bất định. Những nhận định tương lai, bao gồm 

cả những kỳ vọng của Masan High-Tech Materials, có chứa đựng những rủi ro, biến động hoặc những yếu 

tố khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan High-Tech Materials, khiến cho kết quả thực tế trong hoạt 

động kinh doanh, hoạt động tài chính, hiệu suất hoặc thành tích của Masan High-Tech Materials khác biệt 

rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai. Người đọc 

không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc những hứa hẹn về hiệu 

quả trong tương lai. 


