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TẦM NHÌN 
“Đến năm 2025, trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam 

và khu vực Đông Nam Á” 

SỨ MỆNH 
Không ngừng sáng tạo, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, 

xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và nâng cao năng lực 

cạnh tranh, liên tục tăng trưởng bền vững để tối đa hóa giá trị 

cho cổ đông, khách hàng, đối tác cùng cán bộ công nhân viên.  

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

✓ Đổi mới tư duy 

✓ Đột phá hiệu quả 

✓ Năng động sáng tạo 

✓ Đoàn kết phát triển 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

5. Định hướng phát triển 

6. Các rủi ro 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

2. Tổ chức và nhân sự 

3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi 

trong chính sách đối với người lao động 

4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

5. Tình hình và các chỉ tiêu tài chính 

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

2. Tình hình tài chính 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ 

trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 

6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ 

7. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và 

xã hội 

 

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công 

ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và 

xã hội 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

3. Tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2020 

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

2. Ban Kiểm soát 

3. Đánh giá của Ban kiểm soát 

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ và 

BKS 

 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 M 

 

 Ụ 

 

  C 

 

  L 

 

 Ụ 

 

 C 
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- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900415863 

- Vốn điều lệ: 2.993.097.200.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 2.993.097.200.000 đồng 

- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P.Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0269 3748 367      

- Số fax: 0269 3747 366      

- Website: http://www.duclonggroup.com/   

- Mã cổ phiếu: DLG 

 

THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát 

 

http://www.duclonggroup.com/
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+ Năm 2020 

Năm 2020, cả nước ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng, 

như: Thiên tai, dịch bệnh liên tiếp, đặc biệt là dịch Covid-19 bắt 

đầu xảy ra từ đầu năm 2020, đã ảnh hưởng lớn đến SXKD và đầu 

tư của các doanh nghiệp, mà Tập đoàn ĐLGL cũng không phải là 

ngoại lệ. 

ĐLGL đã tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, 

đồng thời không ngừng đổi mới hệ thống quản trị, thay đổi 

phương án kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh, tình hình mới; 

tiếp tục đẩy mạnh công tác cấu trúc doanh nghiệp và các công ty 

thành viên theo hướng ổn định, tiến hành chuyển nhượng các dự 

án, thoái vốn khỏi các công ty hoạt động kém hiệu quả. Các công 

ty thành viên đều nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu, duy 

trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, mặc dù kết quả 

kinh doanh năm 2020 chưa đạt như kỳ vọng nhưng những gì đã 

đạt được thì có thể xem đây là thành công của DLG GROUP 

trong bối cảnh phức tạp như hiện nay. 

Tính chung cả năm, các công ty thành viên đều cơ bản 

hoàn thành kế hoạch đề ra. Riêng các công ty hoạt động trong 

lĩnh vực BOT và Năng lượng thực hiện vượt chỉ tiêu.  

Kết quả đạt được năm 2020 là tiền đề quan trọng cho các 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021. 

 

+ Năm 2018 

ĐLGL tăng vốn điều lệ lên 2.993.097.200.000 đồng sau 

khi phát hành 14.251.905 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017. 

+ Năm 2017 

ĐLGL tăng vốn điều lệ lên 2.850.578.150.000 đồng sau 

khi thực hiện chào bán thành công 54.913.473 cổ phiếu ra công 

chúng. 

 

 

 
 
 
 
 

Quá  

 

trình  

 

hình  

 

thành  

 

và 

 

phát  

 

triển 
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+ Năm 2016 

ĐLGL tăng vốn điều lệ lên 2.301.443.420.000 đồng sau 

khi thực hiện chuyển đổi trước hạn 5.000.000 trái phiếu chuyển 

đổi thành 50.000.000 cổ phiếu và tăng 10.958.225 cổ phiếu từ 

việc trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để  tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở  hữu cho các cổ đông hiện hữu.    

 

+ Tháng 06/2010 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai chính thức niêm yết trên Sở 

giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), mã chứng khoán 

DLG. 

+ Tháng 06/2007 

Thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

và sau đó lần lượt thành lập 20 công ty thành viên, mở và liên kết 

thành lập 13 chi nhánh, cửa hàng trong và ngoài nước hoạt động 

sản xuất kinh doanh và đầu tư đa ngành nghề. 

 

+ Tháng 09/1995 

Xí nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai được thành lập với 

một ngành nghề là chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. 

Doanh nghiệp có số vốn ban đầu là 3,6 tỷ đồng và 9.700 m2 đất 

và một dây chuyền chế biến gỗ thủ công, bán tự động. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Quá  

 

trình  

 

hình  

 

thành  

 

và 

 

phát  

 

triển 
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        Các hoạt động nổi bật trong năm 2020 

 
 

✓ Khi dịch Covid-19 bùng phát, Đức Long Gia Lai rất nhanh chóng đưa ra các 

điều chỉnh, thay đổi để thích ứng với tình hình thực tế. Để ứng phó với tình hình này, 

Chủ tịch Bùi Pháp chỉ đạo Ban Lãnh đạo Tập đoàn cũng như các công ty thành viên 

đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, đồng thời chủ động các biện pháp duy trì hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  Chỉ đạo phải tiết giảm tối đa chi phí vận hành, chi phí quản 

lý, triển khai hình thức làm việc online, sử dụng lao động hợp lý, hiệu quả, tìm mọi 

biện pháp tối ưu, vận dụng các chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước, chính sách hỗ trợ 

khách hàng của Ngân hàng để duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

✓ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 20/6/2020, Công ty đã tổ 

chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua 

các nội dung: Sửa đổi một số điều của Điều lệ công ty, thông qua BCTC đã kiểm toán 

năm 2019, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020, thông qua thù lao và chi phí của 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thông qua ủy quyền một số nội dung cho HĐQT, 

miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Nguyên Tiêu và bầu bổ sung ông Võ 

Mộng Hùng, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Sỹ Việt và bầu bổ 

sung ông Trần Đình Anh Dũng. 

 

✓ Đại hội chi bộ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai lần thứ IV, nhiệm kỳ 

2020-2025. Ngày 27/6/2020, Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia 

Lai lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã được tổ chức. Đây là dịp để toàn Chi bộ 

tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, thẳng thắn 

nhìn nhận những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương 

hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.  Đồng chí Vũ Văn Tin 

đã được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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4 lần nhận giải “Sao 

vàng đất Việt” dành cho 

thương hiệu và sản 

phẩm đạt chất lượng 

cao. 

 

 

3 lần nhận Bằng khen 

của Thủ tướng Chính 

phủ dành cho tập thể và 

cá nhân ông Bùi Pháp. 

 

 

3 lần nhận Cờ thi đua 

của Chính phủ. 

 

 

Đạt Siêu cúp thương 

hiệu mạnh và phát triển  

bền vững, Cúp Sen vàng 

thương hiệu nổi tiếng 

Việt Nam và Quốc tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  

 

 

 

 

CÁC THÀNH TÍCH 

ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
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Được trao tặng Huân 

chương lao động hạng 

Nhì, Ba cho Tập thể có 

thành tích xuất sắc. 

 

 

Bằng khen của Bộ Giao 

thông vận tải trao tặng 

CTCP Tập đoàn Đức 

Long Gia Lai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Cá nhân ông Bùi Pháp được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba; 

2 lần nhận Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu; Cúp Thánh Gióng và 

Biểu tượng Bạch Thái Bưởi - Doanh nhân đất Việt thế kỷ 21 

 

Ngoài ra, Tập đoàn và cá 

nhân ông Bùi Pháp còn được 

Trung ương và các cơ quan ban 

ngành địa phương trao tặng nhiều 

phần thưởng cao quý khác. 

7 năm liền (2014-2020) 

ông Bùi Pháp được bình chọn 

trong Top 200 người giàu nhất 

trên Sàn chứng khoán Việt Nam. 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

           Ngành nghề chiến lược: 

✓ Năng lượng tái tạo (thủy điện, 

điện gió, điện mặt trời) 

✓ Sản xuất điện tử và linh kiện 

điện tử 

✓ Cơ sở hạ tầng 

✓ Đầu tư kinh doanh bất động sản 

đa sản phẩm 

 
 

 

Ngành nghề truyền thống: 

✓ Kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn; 

✓ Chế biến và kinh doanh đồ gỗ. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

 Địa bàn kinh doanh: 

Là một Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, địa bàn kinh doanh của Đức 

Long Gia Lai không chỉ trong địa bản tỉnh Gia Lai mà trải rộng khắp các tỉnh thành 

trong cả nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn mở rộng việc đầu tư kinh doanh bên 

ngoài lãnh thổ Việt Nam như Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc và các nước 

Đông Nam Á khác. Các sản phẩm gỗ và sản phẩm linh kiện điện tử mang thương 

hiệu Đức Long Gia Lai xuất khẩu sang các nước Mỹ, Châu Âu, Châu Mỹ. 

 

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

BÙI PHÁP 

 

Bộ phận chiến lược 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Văn phòng HĐQT 

 

uản trị 

ỦY VIÊN 

HĐQT 

 

ỦY VIÊN 

HĐQT 

 

ỦY VIÊN 

HĐQT 

 

ỦY VIÊN 

HĐQT 

 

ỦY VIÊN 

HĐQT 

 

ỦY VIÊN 

HĐQT 
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Cơ cấu bộ máy quản lý:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN THƯ KÝ BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

PHÓ TGĐ DỰ ÁN 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN 

PHÓ TGĐ 

TT CÔNG TY TV 

CÁC CÔNG TY CON CÁC CÔNG TY LIÊN 

KẾT 

BAN NỘI CHÍNH 

P.HÀNH CHÍNH 

P.NHÂN SỰ 

P. PR & QT MẠNG 

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH 

P.KẾ TOÁN 

P.TÀI CHÍNH 

P.QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG 
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      Các công ty con, công ty liên kết  

 

STT Tên Công ty Địa chỉ 
Ngành nghề kinh 

doanh chính 

Vốn điều 

lệ 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ sở hữu 

I. Công ty con 

1 
CTCP BOT & BT 

Đức Long Đăk Nông 

Số 4, Điện Biên Phủ, 

Phường Nghĩa 

Trung, Thị xã Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

Xây dựng công trình 

đường sắt và đường 

bộ, đầu tư công trình 

xây dựng gia thông, 

… 

 

250 

 

70,60% 

2 
CTCP BOT & BT 

Đức Long Gia Lai 

782 Hùng Vương, 

thị trấn Chư Sê, 

huyện Chư Sê, Gia 

Lai 

Xây dựng công trình 

đường sắt và đường 

bộ, đầu tư công trình 

xây dựng gia thông, 

… 

 

203,81 

 

73,5% 

3 

Công ty CP Bến xe 

Liên tỉnh Phía Nam 

Thành phố Đà Nẵng 

(được đổi tên từ 

CTCP Đức Long Đà 

Nẵng. 

Chuyển nhượng toàn 

bộ cổ phần theo QĐ 

số 65/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 29/12/2018. 

Đang thực hiện thủ 

tục chuyển nhượng) 

Thôn Quá Giáng, Xã 

Hoà Phước, Huyện 

Hoà Vang, TP. Đà 

Nẵng 

Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ trực tiếp cho vận 

tải đường bộ, kinh 

doanh vận tải hàng, 

… 

 

75 

 

99,33% 
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STT Tên Công ty Địa chỉ 
Ngành nghề kinh 

doanh chính 

Vốn điều 

lệ 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ sở hữu 

4 

Công ty TNHH 

Nông nghiệp Đức 

Long Gia Lai 

Chuyển nhượng toàn 

bộ cổ phần theo QĐ 

HĐQT số 11/QĐ-

HĐQT-ĐLGL ngày 

31/12/2020 

211 thôn Phú Hà, Xã 

Ia Blứ, Huyện Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai, 

Việt Nam 

Trồng ngô và cây 

lương thực có hạt 

khác, trồng cây lấy 

củ có chất bột, … 

 

360,5 

 

99,80% 

5 
Công ty CP Năng 

lượng Tân Thượng 

18 Hà Huy  Tập , 

phường 3. TP Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

Xây dựng thủy điện, 

… 

 

155 

 

88% 

6 
Công ty Mass Noble 

Investments Limited 

Hòm thư 957, Trung 

tâm doanh nghiệp 

nước ngoài Road 

Town, Tortola, quần 

đảo Virgin Islands 

thuộc Anh. 

Sản xuất linh kiện 

điện tử, … 

 

320 

 

97,73% 

7 

Công ty cổ Phần Đầu 

Tư Và Kinh Doanh 

Bất Động Sản Đức 

Long Gia Lai 

149-151 đường số 

9A Khu dân cư 

Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình 

Chánh, TP.HCM 

Kinh doanh Bất động 

sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, 

…. 

601 84,03% 
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STT Tên Công ty Địa chỉ 
Ngành nghề kinh 

doanh chính 

Vốn điều 

lệ 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ sở hữu 

8 
Công ty CP Cà Phê 

Gia Lai 

97 Phạm Văn Đồng, 

Phường Thống Nhất, 

Thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nông 

nghiệp, mua bán 

nông nghiệp, trồng 

cây cà phê, ... 

146,763 51% 

9 
Công ty CP Chè 

Biển Hồ 

Thôn 5, Xã Nghĩa 

Hưng, Huyện Chư 

Păh, Tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nông 

nghiệp, mua bán xuất 

nhập khẩu cà phê, 

chè, ... 

89,356 51% 

10 

Công ty TNHH 

MTV Nông trại Cao 

Nguyên Quảng Phú 1 

Góp vốn theo QĐ 

HĐQT số 10/QĐ-

HĐQT-ĐLGL ngày 

24/9/2020 

Chuyển nhượng toàn 

bộ cổ phần theo QĐ 

HĐQT số 11/QĐ-

HĐQT-ĐLGL ngày 

31/12/2020 

Thôn Phú Lợi , Xã 

Quảng Phú, Huyện 

Krông Nô, Tỉnh Đắk 

Nông, Việt Nam 

Hoạt động dịch vụ 

chăn nuôi, bán buôn 

nông lân sản nguyên 

liệu, trồng trọt chăn 

nuôi hỗn hợp, … 

50 100% 

11 

Công ty CP  Đầu tư 

và Phát triển Điện 

Năng Đức Long Gia 

Lai 

43 Lý Nam Đế, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 

Xây dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng 

khác, đầu tư xây 

dựng các công trình 

thủy điện, … 

122,5 93,35% 
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STT Tên Công ty Địa chỉ 
Ngành nghề kinh 

doanh chính 

Vốn điều 

lệ 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ sở hữu 

II. Công ty liên kết 

1 
Công ty CP Đức 

Long Tây Nguyên 

117-119-121 Trần 

Phú - Diên Hồng - 

Pleiku - Gia Lai 

Sản xuất sắt, thép, 

gang, trồng cao su, 

…. 

 

15 

 

40,00% 

2 

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Giao 

thông Gia Lai 

170 Trường Chinh, 

Thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

Tư vấn đầu tư và xây 

dựng cac công trình 

giao thông, hạ tầng 

đô thị, … 

 

2,96 

 

20,00% 

3 
Công ty CP DLG CY 

Việt Nam 

149-151 đường số 

9A Khu dân cư 

Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM 

Sản xuất linh hiện 

điện tử; xây dựng 

công trình; Tư vấn, 

mối giới và đấu giá 

Bất động sản, đấu giá 

quyền sử dụng đất, 

… 

2,28 40,00% 

 

   

 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 

❖ Phấn đầu đến năm 2025, Đức Long Gia Lai sẽ trở thành  một trong những công ty 

đa ngành hàng đầu Việt Nam có đủ năng lực để cạnh tranh với các Doanh nghiệp, Tập 

đoàn kinh tế trong nước và quốc tế. 

✓ ĐLGL tiếp tục kiên định với các ngành nghề chiến lược giai đoạn 2019-2023 với 

quyết tâm: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BT, BOO; Đầu tư kinh doanh bất 

động sản đa sản phẩm; Đầu tư năng lượng (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); Sản xuất 

điện tử và thiết bị điện tử. Đồng thời đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề 

truyền thống đang đem lại hiệu quả, bao gồm: Sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ, đá 

xây dựng, xây dựng kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe, vệ sỹ, ...  

Định hướng phát triển 
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✓ Về thị trường: Trong chiến lược phát triển, Đức Long Gia Lai sẽ tiếp tục củng cố 

vị thế tại thị trường nội địa, duy trì, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tăng 

thị phần. 

❖ Đối với môi trường, xã hội, cộng đồng của Công ty 

✓ Đối với môi trường: Tập đoàn Đức Long Gia Lai luôn xác định các hoạt động 

của mình sẽ góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường xung quanh, phù hợp với chính sách 

của nhà nước. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, Đức Long Gia Lai 

luôn đề cao việc áp dụng kỹ thuật tiến bộ tránh ô nhiễm môi trường và cũng đẩy mạnh 

việc cải thiện môi trường như trồng rừng, chăm sóc rừng… 

✓ Đối với xã hội: Tập đoàn luôn tích cực tập trung đầu tư phát triển những ngành 

phục vụ nhu cầu xã hội như ngành điện năng và xây dựng, đồng thời góp phần tạo ra việc 

làm, giải quyết các vấn đề của xã hội 

✓ Đối với cộng đồng: Những dự án, công trình của Tập đoàn xây dựng góp phần 

vào phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đảm bảo cân bằng lợi ích của Tập đoàn và 

lợi ích cộng đồng. 

✓ Công ty tạo ra những đặc trưng riêng trong quản lý kinh doanh, điều hành sản 

xuất, thay đổi tư duy nhằm đột phá để phát triển và khẳng định giá trị bằng những dự án 

đầy thách thức và phát triển thông qua việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng kết hợp 

bằng phong cách làm việc tập thể, sự sáng tạo và khả năng triển khai chuyên nghiệp. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

❖ Trở thành Tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2025 với 

các Lĩnh vực cốt lõi: 

✓ Năng lượng: Đối với hoạt động đầu tư năng lượng thủy điện, điện gió và điện 

mặt trời, Đức Long Gia Lai chủ trương xây dựng mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong 

tương lai và phát triển năng lượng tái tạo theo mô hình phát triển nguồn điện phân tán và 

giải pháp lưu điện công nghệ cao, kết hợp phát triển lưới điện thông minh. Việc xây dựng 

các dự án năng lượng có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ đảm bảo doanh thu, lợi 

nhuận cho Đức Long Gia Lai  mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng 

quốc gia.  
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Đẩy mạnh tiến độ thi công xây dựng các Dự án thủy điện: Thủy điện Tân Thượng 

(dự kiến hoàn thành xây dựng và bán điện thương mại vào cuối năm 2022). Chuẩn bị thủ 

tục đầu tư 04 dự án thủy điện khác tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên với tổng công suất 

250 kwh. Hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

✓ Sản xuất linh kiện điện tử: Phát triển và mở rộng quy mô lĩnh vực sản xuất linh 

kiện điện tử ở nước ngoài, đưa các sản phẩm điện tử viễn thông công nghệ cao vào thị 

trường Việt Nam. Đồng thời, xây dựng các nhà máy sản xuất điện tử ở trong nước, đáp 

ứng nhu cầu công nghệ ngày càng cao trong nước. Tiếp tục tái cấu trúc và ổn định hoạt 

động của Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Ansen tại thành phố Đông Quảng, tỉnh 

Quảng Đông, Trung Quốc và Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thành phố Seoul, Hàn 

Quốc. Nhà máy điện tử tại Khu Công nghệ cao - Quận 9, TP.HCM tận dụng triệt để lợi 

thế về hệ thống quản trị tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ hiện đại đã áp dụng thành công ở 

các nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử của DLG tại nước ngoài. Nhà máy có đầy 

đủ các thiết bị máy móc tối tân trong lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm điện tử, hàng tháng có 

khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn cho các khách hàng truyền thống nổi tiếng như: 

Honeywell, Whirpool, Azad, ADV... Các mặt hàng điện tử dân dụng đang sản xuất với số 

lượng lớn hiện nay là: máy xén tóc & cạo râu, chuông cửa, đèn LED, thiết bị định vị GPS, 

đèn cảnh báo thoát hiểm … Ngoài ra, Nhà máy đang hoàn thiện các công đoạn cuối để 

sản xuất Smart tivi trong năm 2021. Hoàn thiện thủ tục để đầu tư thêm 02 nhà máy sản 

xuất linh kiện điện tử tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương. 

✓ Cơ sở hạ tầng: Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp có năng lực hàng đầu Việt 

Nam về đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là thế mạnh được Chính phủ Việt Nam 

chọn làm nhà đầu tư thi công tuyến đường cao tốc Quốc lộ 14 với tổng mức đầu tư cho 

các dự án về cơ sở hạ tầng và các dự án trong tương lai ước tính hàng tỷ USD bằng hình 

thức BOT, BT, PPP. Đến thời điểm hiện nay, ở lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, Đức 

Long Gia Lai là doanh nghiệp duy nhất nắm trong tay 4 trạm thu phí BOT trên gần 150 

Km đường Quốc lộ 14 với thời gian thu phí trên 20 năm.  

Định hướng trong thời gian tới, Đức Long Gia Lai sẽ tiếp tục tìm kiếm, cũng như 

tham gia đấu thầu các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, kết hợp với việc đầu tư kinh doanh các 

khu dân cư từ nguồn đất được giao, các dự án giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, 

cảng biển… trong cả nước. 

✓ Bất động sản đa sản phẩm: Đối với các dự án bất động sản, khách sạn và các 

dịch vụ phục vụ cho du lịch - nghỉ dưỡng, hiện nay ĐLGL Group đã đầu tư và đưa vào 

khai thác một chuỗi các dự án với dòng sản phẩm đa dạng như: Chung cư cao tầng kết 

hợp thương mại dịch vụ; văn phòng; du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khách sạn cao cấp; khu 

du lịch sinh thái… tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh 

Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. HCM, Phú Quốc, Lâm Đồng, Kon Tum và Gia 

Lai. 
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Định hướng thời gian đến, Đức Long Gia Lai và các công ty thành viên sẽ phát 

triển các dự án Sân golf, khách sạn và khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng cao cấp từ 

4 - 5 sao, khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình 

Định, Bình thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 

 

 

❖ Rủi ro kinh tế  

✓ Nền kinh tế luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do chịu ảnh hưởng của các yếu tố trong và 

ngoài nước tác động, Đức Long Gia Lai là một chủ thể hoạt động của nền kinh tế nên 

cũng chịu ảnh hưởng nhất định trong hoạt động kinh doanh của mình.  

✓ Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp 

và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đà chuyển biến tích cực, 

nhất là việc thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa 

thúc đẩy tăng trưởng GDP.  

✓ Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã hội của 

các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ – Trung vẫn tiếp diễn. Trong nước, 

thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống 

của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Các nền kinh tế chủ chốt đối 

mặt với nhiều khó khăn và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tập đoàn Đức Long 

Gia Lai với các ngành nghề chiến lược và cả các ngành nghề truyền thống đều không 

thoát khỏi ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh, như: Các khách sạn, nhà nghỉ vắng 

khách, các trạm thu phí giảm mạnh doanh thu, các ngành sản xuất khác như: Linh kiện 

điện tử, gỗ, đá phải giảm quy mô sản xuất và bị thu hẹp thị trường tiêu thụ với chính sách 

cách ly xã hội để phòng tránh dịch bệnh,… 

✓ Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục 

tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam 

vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 

là 2,91% đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực 

của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước 

cao nhất thế giới. Cùng với Trung Quốc và Mianma, Việt Nam là một trong ba quốc gia ở 

châu Á có mức tăng trưởng tích cực trong năm nay; đồng thời quy mô nền kinh tế nước ta 

đạt hơn 343 tỷ USD, vượt Singapo (337,5 tỷ USD) và Malaixia (336,3 tỷ USD), đưa Việt 

Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. 

 

Các yếu tố rủi ro 
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✓ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 543,9 tỉ USD, tăng 5,1% 

so với năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 281,5 tỉ USD, nhập khẩu 262,4 tỉ USD. Điều 

này có nghĩa là trong năm qua, Việt Nam đã xuất siêu 19,1 tỉ USD, mức cao nhất trong 5 

năm liên tiếp. 

❖ Rủi ro lãi suất 

✓ Lãi suất là một trong những yếu tố tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Lãi suất ngân hàng tăng cao sẽ gây áp lực lên chi phí tài chính 

và ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế. 

✓ Với nhu cầu lớn về vốn để đáp ứng các mục đích đầu tư và hoạt động của tập 

đoàn, nguồn vốn vay đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu vốn của Tập đoàn đặc biệt các 

khoản lãi suất thả nổi. Trái ngược với những năm trước, bước vào tháng cuối của năm 

2020, nhiều Ngân hàng đã chủ động tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cả huy động lẫn cho 

vay. Đây là tín hiệu khả quan, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi của nền kinh tế sau 

những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 từ đầu năm. Lãi suất lãi suất giảm tạo điều 

kiện giúp Tập đoàn giảm bớt gánh nặng tài chính. 

❖ Rủi ro tỷ giá 

✓ Do phát sinh các giao dịch mua, bán hàng có gốc ngoại tệ, Tập đoàn sẽ chịu rủi ro 

khi có biến động về tỷ giá. Rủi ro này được Tập đoàn quản lý thông qua các biện pháp 

như: tối ưu hóa thời hạn thanh toán các khoản nợ, lựa chọn thời điểm mua và thanh toán 

các khoản ngoại tệ phù hợp, dự báo tỷ giá ngoại tệ trong tương lai, sử dụng tối ưu nguồn 

tiền hiện có để cân bằng giữa rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản. 

❖ Rủi ro pháp luật 

✓ Với đặc điểm là tập đoàn đa ngành thì các hoạt động luôn chịu ảnh hưởng của 

nhiều luật khác nhau. Những thay đổi về luật pháp có thể ảnh hưởng đến các dự án đang 

triển khai và các dự án đang hoạt động của Tập đoàn. Vì vậy, Đức Long Gia Lai luôn 

quan tâm theo dõi cập nhật những thay đổi trong văn bản luật đảm bảo hoạt động của Tập 

đoàn luôn hợp pháp và minh bạch. 

❖ Rủi ro môi trường 

✓ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai với vai trò chủ yếu của công ty mẹ là hỗ trợ 

và kết nối, không tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nên tác động trực 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 

 

                                                                                                                                                          

   

20 

tiếp đến lĩnh vực môi trường là không đáng kể. Tuy nhiên, xét về những tác động gián 

tiếp thông qua các công ty thành viên thì môi trường được xem là một trong những lĩnh 

vực cần được đánh giá tương xứng với tầm ảnh hưởng thực tế của tập đoàn. Để quản trị 

về vấn đề môi trường khi không tham gia vào các hoạt động trực tiếp của công ty thành 

viên, Tập đoàn hướng vào việc hỗ trợ thực hiện, kiểm soát kết quả hoạt động thông qua 

các thông tin về điều hành, các báo cáo để đánh giá mức độ tuân thủ và tính hiệu quả của 

các hoạt động. Trong các biện pháp kiểm soát thông tin, cơ chế đánh giá môi trường xã 

hội của Tập đoàn là giải pháp hiệu quả và chủ động để có được các thông tin tin cậy để 

đảm bảo kết quả hoạt động nhất quán với tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược phát triển bền 

vững của Tập đoàn. 

           Rủi ro đặc thù ngành 

❖ Rủi ro đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng:  

✓ Các dự án xây dựng cầu đường chủ yếu của Tập đoàn là các dự án BOT, các dự 

án này đều là con đường quan trọng nối liền các tỉnh khu vực Tây Nguyên với các tỉnh 

thành phía Nam nên có mật độ xe lưu thông cao đem lại nguồn thu cho Tập đoàn. Tuy 

nhiên, trong tương lai, Tập đoàn sẽ phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp khác trong 

nước và cả các công ty nước ngoài. Để khắc phục, Tập đoàn đã chủ động tìm kiếm, tích 

cực hợp tác với các đối tác nước ngoài để áp dụng kỹ thuật hiện đại, tăng tính cạnh tranh, 

giảm thiểu chi phí, hoạt động chuyên nghiệp. Việc Nhà nước không tăng thu phí 18% 

theo lộ trình 3 năm một lần cũng dẫn đến rủi ro do doanh thu không đảm bảo trả gốc và 

lãi cho ngân hàng. Các công ty BOT phải khắc phục bằng việc làm việc với ngân hàng để 

cơ cấu gốc và lãi. 

❖ Rủi ro đối với ngành dịch vụ du lịch, khách sạn, resort:  

✓ Là ngành dịch vụ chủ yếu phục vụ du khách nên hoạt động của ngành này bị ảnh 

hưởng bởi tình hình chung của nền kinh tế thế giới. Để giảm thiểu rủi ro, Tập đoàn không 

ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cấp hệ thống khách sản và resort để thu hút du 

khách. 

❖ Rủi ro về lĩnh vực linh kiện điện tử: 

✓ Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam, Trung 

Quốc và Hàn Quốc. Trong bối cảnh thế giới hiện đang có rất nhiều Công ty, tập đoàn lớn 

được coi là người khổng lồ trong lĩnh vực điện tử, công nghệ như SAMSUNG, LG... thì 

áp lực đối với các công ty sản xuất điện tử, linh kiện điện tử như Mass Noble, HanBit, ... 
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là rất lớn. Để có thể tồn tại và phát triển, các công ty nhỏ không thể trực tiếp cạnh tranh 

với các đối thủ sừng sỏ trên thị trường chính thức mà các doanh nghiệp này buộc phải 

khai thác các thị trường ngách, nơi mà các công ty lớn chưa quan tâm đến. Sự khéo léo 

định hướng đúng mục tiêu và lựa chọn đúng phân khúc đã giúp ĐLGL dần xây dựng 

được hình ảnh và uy tín trên thị trường. 

❖ Rủi ro đối với ngành năng lượng tái tạo: 

✓ Đức Long Gia Lai chú trọng đầu tư hoạt động khai thác năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo bao gồm: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời. Phấn đấu đưa dự án trở thành 

mô hình kiểu mẫu tại Việt Nam trong tương lai. Mặc dù năng lượng tái tạo mang lại nhiều 

lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường, tuy nhiên, cơ chế chính sách đối với ngành điện còn 

thiếu đồng bộ, chậm được đổi mới; nguồn lực đầu tư còn hạn chế và dàn trải. Để đẩy 

nhanh phát triển nhanh nguồn năng lượng sạch của Việt Nam cần phải vượt qua rất nhiều 

rào cản về: thể chế, pháp lý, thị trường, .... Rủi ro về giải pháp tại các dự án, do phát triển 

một cách ồ ạt nhưng cơ sở hạ tầng của nguồn điện còn nhiều hạn chế. 
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❖ Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2020 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 
% tăng 

giảm  

1 
Doanh thu 

thuần 
Triệu đồng 2.914.292 2.873.262 2.034.492 -29,19% 

2 
Giá vốn hàng 

bán 
Triệu đồng 2.483.969 2.343.579 1.670.179 -28,73% 

3 Lợi nhuận gộp Triệu đồng 430.323 529.683 364.312 -31,22% 

4 
Doanh thu hoạt 

động tài chính 
Triệu đồng 161.664 263.274 173.239 -34,20% 

5 
Chi phí hoạt 

động tài chính 
Triệu đồng 342.436 386.794 823.694 112,95% 

6 
Chi phí bán 

hàng 
Triệu đồng 27.430 25.851 19.145 -25,94% 

7 
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
Triệu đồng 193.870 298.671 523.624 75,32% 

8 
Lợi nhuận thuần 

từ HĐ SXKD 
Triệu đồng 28.276 81.798 -828.806 - 

9 Lợi nhuận khác Triệu đồng 8.272 -43.379 -32.457 -25,18% 

10 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Triệu đồng 36.549 38.420 -861.263 - 

11 
Lợi nhuận sau 

thuế 
Triệu đồng 14.353 -7.459 -929.778 12.365,18% 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 

 

                                                                                                                                                          

   

23 

❖ Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch  

năm 2020 

Thực hiện  

năm 2020 

Tỷ lệ hoàn 
thành 

Doanh thu Tỷ đồng 2.500 2.039,14 82% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 80 -929,78 - 

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, 

đồng thời thiên tai (hạn hán, lũ lụt) kéo dài ảnh hưởng tác động trực tiếp đến các hoạt 

động SXKD của Công ty. Đặc biệt là Công ty TNHH Mass Noble Investments có các nhà 

máy sản xuất linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông, nơi ảnh hưởng 

nặng nề bởi dịch Covid-19. Các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, do tình hình thời 

tiết diễn biến bất thường như hạn hán, thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp, kéo dài nhiều tháng 

trong năm, nhất là khu vực miền Trung và Tây Nguyên, dẫn đến nhiều hồ chứa thủy điện 

nguồn nước cạn kiệt, công suất phát điện rất thấp, đồng thời các trang trại nông nghiệp: 

chè, cà phê... thời gian thu hoạch kéo dài nên năng suất và sản lượng thu được rất thấp 

cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu năm 2020. Vì vậy doanh thu và lợi nhuận 

đạt được vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của ĐHĐCĐ thường niên 2020. 

 

Danh sách Ban điều hành 

 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng 
cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Ghi chú 

1 Trần Cao Châu Tổng giám đốc 525.000 0,175% - 

2 Trần Văn Phương Phó Tổng giám đốc  68.389 0,023% - 

3 Vũ Thị Hải Phó Tổng giám đốc 35.479 0,012% - 

4 Phạm Minh Việt Phó Tổng giám đốc  0 0% - 

5 Đỗ Thành Nhân 
Trưởng Phòng Tài 
chính – Kế toán 

84 0% - 

Tổ chức và nhân sự 
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Trần Cao Châu – Tổng Giám đốc 

 

Trình độ: Cử nhân quản trị kinh doanh, trung cấp kế 

toán 

Quá trình công tác: 

✓ 1992 – 1997: Phó bí thư đoàn phường Yên Đỗ, 

TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

✓ 1997 – 2001: Phó ban công tác thanh niên thành phố 

Pleiku tại Thành Đoàn Pleiku; 

✓ 2001 – 2002: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Vinh Quang I TP HCM – CN Gia Lai; 

✓ 2002 – 2006: Kế toán trưởng Công ty TNHH Vinh Quang I TP HCM – CN Gia Lai; 

✓ 2006 – 2013: Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư và kinh doanh các dự án tại các 

tỉnh khu vực Tây Nguyên, kiêm Giám đốc chi nhánh Gia Lai tại Công ty TNHH Vinh 

Quang I – TP.Hồ Chí Minh; 

✓ 2013 – 2016: Kinh doanh tư nhân; 

✓ 4/2016 – 4/2018: Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công 

cộng Đức Long Gia Lai; 

✓ 2016 – 5/2017: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

✓ 5/2017 – 3/2018: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai; 

✓ 4/2018 – 02/9/2019: Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai; 

✓ 6/2019 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai; 

✓ 03/9/2019 – nay: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của CTCP Tập 

đoàn Đức Long Gia Lai 
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Trần Văn Phương - Phó Tổng giám đốc 

Vũ Thị Hải – Phó Tổng giám đốc 

 

Trình độ: Cử nhân xây dựng 

Quá trình công tác: 

✓ 2007 - 01/2009: Công ty THHH XDCT Hùng Vương. 

✓ 02/2009 - 04/2012: Công ty Cổ phần ĐT & PT Điện 

năng Đức Long Gia Lai. 

✓ 05/2012 - 08/2013: Giám đốc công ty Cổ Phần ĐT & 

Xây dựng Đức Long Gia Lai 

✓ 09/2013 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần ĐT & 

PT Điện năng Đức Long Gia Lai. 

✓ 06/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 
 

Trình độ: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

✓ 1987 - 2007: Kế toán công ty dịch vụ du lịch Gia Lai. 

✓ 1/2008 – 02/2008: Kế toán tổng hợp CTCP Tập đoàn 

Đức Long Gia Lai 

✓ 3/2008 – 04/2011: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

✓ 5/2011-  6/2013: Trưởng ban tài chính, trưởng Ban 

quan hệ nhà đầu tư  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức 

Long Gia Lai 

✓ 07/2013 – 3/2018: Kế toán trưởng, Trưởng ban tài 

chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

✓  07/2013 – nay: Trưởng ban quan hệ nhà đầu tư Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

✓ 4/2018 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 
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Phạm Minh Việt - Phó Tổng giám đốc 

Đỗ Thành Nhân - Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán 

 

 

 

Trình độ: Kỹ sư xây dựng cầu đường 

Quá trình công tác: 

✓ 2003 – 06/2006: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty 

TNHH Tư vấn Công trình Sài Gòn. 

✓ 7/2006 – 4/2009: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP 

Tư vấn Phương Nam.  

✓ 4/2009 - 03/2010: Giám đốc điều hành dự án Công ty 

CP ĐTXD và Thương mại Thăng Long.  

✓ 3/ 2010 – 10/2010: Trưởng ban BOT CTCP Tập đoàn 

Đức Long Gia Lai. 

✓ 10/2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn 

Đức Long Gia Lai. 

✓ 2/2017 – nay: Tổng Giám đốc CTCP BOT & BT Đức 

Long Gia Lai. 

 

Trình độ: Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp 

Quá trình công tác: 

✓ 01/9/2004 - 9/2019: làm việc tại Ban Tài chính Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

✓ 9/2019 đến nay: Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

 

 
  

Những thay đổi trong ban điều hành: Không có 
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❖ Thống kê nhân sự 

✓ Tổng số lượng cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn (bao gồm các công ty thành viên) 

tính đến 31/12/2020 là 5.750 người. Tập đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, 

chính sách đối với người lao động theo quy định của Pháp luật. Mức lương bình quân của 

toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn năm 2020 là 9 triệu đồng/người/tháng.  

❖ Một số chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động 

✓ Chính sách tuyển dụng 

Tập đoàn sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” cùng 

những tiêu chí tuyển dụng công khai, minh bạch…Với thông điệp “ĐỨC LONG - nơi hội 

tụ nhân tài”, đảm bảo số lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao mặc dù thị trường nhân 

sự trong lĩnh vực Tập đoàn đang hoạt động ngày càng khan hiếm. Công tác tuyển dụng 

được thực hiện theo chiến lược phát triển của Tập đoàn, thực hiện theo kế hoạch hàng 

năm và trong từng giai đoạn dựa trên nguyên tắc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử 

viên, thực hiện theo quy trình tuyển dụng của Tập đoàn. 

✓ Chính sách đào tạo 

Đào tạo và phát triển nhân viên là ưu tiên hàng đầu và là chính sách quan trọng 

của Tập đoàn. Mỗi cán bộ - nhân viên đều được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia 

các khóa đào tạo tại Công ty hoặc bên ngoài. 

Dựa vào nội dung của từng khóa học, nhân viên sẽ được đào tạo thông qua các 

phương pháp phù hợp như: học lý thuyết, thảo luận, tiếp cận thực tế đưa ra các tình huống 

cụ thể, sát với thực tế để giải quyết, hoặc kết hợp ngoại khóa… Cuối mỗi khóa đào tạo, 

nhân viên đều phải viết bài thu họach và báo cáo kết quả học tập về cho Ban Lãnh đạo 

Tập đoàn. 

Cán bộ - nhân viên làm việc từ 6 tháng trở lên được tham gia đào tạo ngắn hạn 

trong nước theo kế hoạch đào tạo nghiệp vụ hàng năm, đào tạo đột xuất theo nhu cầu của 

Tập đoàn bằng các hình thức như đào tạo thông qua luân chuyển công tác, bố trí tham gia 

các ban dự án, chương trình để nhân viên có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh 

nghiệm tích lũy kiến thức, phát triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của 

Công ty. 

Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động 
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✓ Thăng tiến và phát triển nghề nghiệp 

Tại Tập đoàn, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng, được 

xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực với một quy trình rõ ràng. Tập đoàn có 

chính sách quy hoạch nguồn cán bộ lâu dài từ những cán bộ, nhân viên có tâm huyết, đủ 

trình độ, năng lực lãnh đạo, có thành tích trong lao động được lãnh đạo Tập đoàn đánh giá 

cao và đưa vào nguồn cán bộ quy hoạch dài hạn. Những cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ 

được bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên môn để điều hành các hoạt động của 

Tập đoàn trong những năm tiếp theo. 

Tập đoàn luôn đánh giá năng lực và công việc định kỳ hàng tháng, qua đó đánh 

giá kết quả công việc và mục tiêu công việc, kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mỗi cá 

nhân, đồng thời cũng là cơ sở nhằm quy hoạch nguồn nhân sự phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển của Tập đoàn. 

✓ Chính sách tiền lương: 

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu và 

đồng thời tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ lao động luôn được 

Tập đoàn xem trọng và liên tục hoàn thiện. Do đó, tại Tập đoàn, người lao động được 

hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Hàng năm, người  lao 

động có xếp loại lao động tốt đủ 12 tháng trở lên sẽ được xem xét điều chỉnh tăng lương 

sao cho phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu quả công việc. 

✓ Chính sách thưởng: 

Tập đoàn thực hiện chế độ khen thưởng cho nhân viên căn cứ trên năng lực làm 

việc. Tập đoàn có chính sách thưởng bằng hiện kim thông qua việc đánh giá thi đua khen 

thưởng hàng năm, xem xét quá trình công tác, đạt hiệu quả cao, thành tích tiêu biểu. Đồng 

thời, Tập đoàn cũng có chính sách thưởng đột xuất đối với các cá nhân và tập thể có 

những đóng góp nổi bật trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Tập đoàn, có những ý tưởng và giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả trong việc phát triển 

Tập đoàn. 

Ngoài ra, Tập đoàn cũng có chính sách đề xuất thưởng theo danh hiệu thi đua của 

nhà nước đối với những tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc vượt bậc theo 

tiêu chuẩn chung của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Kết quả thi đua 

khen thưởng của cán bộ - nhân viên được sử dụng làm cơ sở để thực hiện các chính sách 

của Tập đoàn như: quy hoạch, đào tạo nguồn dự trữ kế thừa và nâng cao; nâng bậc lương 

trước thời hạn; đề bạt và bố trí chức vụ cao hơn. 
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✓ Chính sách phúc lợi: 

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được Tập đoàn 

quan tâm hàng đầu. Tập đoàn đảm bảo các chế độ, chính sách được trả bằng hoặc cao hơn 

yêu cầu của luật lao động. Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức của Tập đoàn đều được 

đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam. Ngoài ra, 

cán bộ nhân viên còn được nhận các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể, 

được điều chỉnh hàng năm và có những chế độ như: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 

13, trợ cấp thâm niên, tham quan nghỉ mát, sinh nhật, kết hôn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ 

khó khăn, được tham gia các hoạt động tổ chức Công đoàn, văn thể mỹ, thể dục thể thao. 

Công đoàn Công ty được thành lập từ năm 2015 đã phát huy tốt vai trò động viên 

CBCNV làm tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia cùng Ban điều hành Công ty giải 

quyết các vướng mắc nảy sinh từ việc tuyển dụng, đào tạo, phân công, bổ nhiệm và chi trả 

tiền lương cho CBCNV. Công đoàn cũng đã làm tốt việc thăm hỏi khi phát sinh các 

trường hợp tang chế, hiếu hỉ của CBCNV và người thân. 

✓ Môi trường - điều kiện làm việc: 

Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi của sự cạnh tranh”, Tập đoàn 

luôn hướng đến một môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp, nơi thật sự tôn vinh 

những tài năng và giá trị con người. Tập đoàn không ngừng xây dựng một môi trường làm 

việc: 

• Giao tiếp cởi mở và tôn trọng. 

• Công việc thách thức và sáng tạo. 

• Thu nhập cạnh tranh và công bằng. 

• Cơ hội học tập/thăng tiến rõ ràng và không giới hạn. 

• Thành tích được đánh giá khách quan và khoa học. 

• Công việc ổn định và được chăm sóc chu đáo. 

Tập đoàn luôn chú tâm duy trì không khí thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Các hoạt 

động thường xuyên được tổ chức như: các giải thể thao, văn nghệ, tổ chức sinh nhật cho 

cán bộ - nhân viên, các hoạt động sinh hoạt như dự các ngày lễ truyền thống của đất nước 

và Tập đoàn, các hoạt động chung vì cộng đồng v.v... 
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            Các khoản đầu tư lớn 

 

❖ Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn phát sinh trong năm: 

 

Đầu tư ngắn hạn 

Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020 

Cho vay ngắn hạn tổ chức Tr.đồng 695.176 172.993 

Cho vay ngắn hạn các đối 
tượng khác 

Tr.đồng 482.113 747.234 

 

Đầu tư dài hạn 

Chỉ tiêu 
2019 

(Tr.đồng) 

2020 

(Tr.đồng) 

Đầu tư góp vốn 480 480 

CTCP Tư vấn & Xây dựng Giao thông Gia Lai 7.177 7.283 

CTCP Dịch vụ công cộng ĐL Bảo Lộc 480 480 

Cho vay 1.221.645 1.444.970 

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu 
Tây Nguyên 

320.000 270.000 

Công ty TNHH MTV Việt Gia Phát 220.000 184.406 

Công ty TNHH MTV Phạm Linh Gia Lai - 251.773 

Huỳnh Quốc Bình - 181.526 

Công ty CP Trồng rừng và Cây công nghiệp ĐLGL 758 213.808 

Các đối tượng khác 680.888 343.457 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 
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     Tình hình thực hiện các dự án 

Năm 2016, Công ty tăng vốn từ nguồn chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành 

vốn góp của chủ sở hữu: 500.000.000.000 đồng. Phương án sử dụng vốn của đợt chuyển 

đổi trái phiếu nhằm mục đích bổ sung vốn cho Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò 

thịt (300 tỷ), Dự án thủy điện và năng lượng (150 tỷ) và bổ sung vốn lưu động trong kinh 

doanh (50 tỷ).  

Căn cứ Phương án sử dụng vốn đã được điều chỉnh theo Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2019 ngày 29/6/2019 và Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 

20/6/2020, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Đức Long Gia Lai tạm thời chưa đầu tư 

mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng 

công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, thay đổi mục đích sử dụng vốn từ 

đầu tư dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt sang bổ sung nguồn vốn lưu động cho 

các hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của Công ty với tổng số tiền là 

182.178.943.267 đồng (Trong đó: Điều chỉnh mục đích sử dụng theo Nghị quyết 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2019 số tiền là 122.283.313.267 đồng, điều chỉnh mục đích sử dụng theo 

Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020 số tiền là 59.895.630.000 đồng). 

❖ Tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2020: 

              (Đơn vị tính: đồng) 

STT Dự án 

Số tiền vốn đã 

huy động từ đợt 

phát hành 

Số tiền đã sử 

dụng từ đợt 

phát hành 

Số tiền 

chưa sử 

dụng 

hết từ 

đợt 

phát 

hành 

Ghi chú 

1 

Dự án chăn nuôi, 

phát triển bò sữa và 

bò thịt 

300.000.000.000 300.000.000.000 0 - 
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STT Dự án 

Số tiền vốn đã 

huy động từ đợt 

phát hành 

Số tiền đã sử 

dụng từ đợt 

phát hành 

Số tiền 

chưa sử 

dụng 

hết từ 

đợt 

phát 

hành 

Ghi chú 

1.1 

Dự án chăn nuôi, 

phát triển bò sữa và 

bò thịt 

117.821.056.733 117.821.056.733 0 - 

1.2 

Bổ sung vốn lưu động 

trong các hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

182.178.943.267 182.178.943.267 0 

Điều chỉnh theo 

NQ ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2019 và 

NQ ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2020. 

2 
Dự án thủy điện và 

năng lượng 
150.000.000.000 150.000.000.000 0 - 

3 

Bổ sung vốn lưu 

động trong kinh 

doanh  

50.000.000.000 50.000.000.000 0 - 

Tổng cộng 500.000.000.000 500.000.000.000 0 - 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu 

được từ đợt chào bán là 500.000.000.000 đồng theo phương án sử dụng vốn đã được 

ĐHĐCĐ thông qua. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 

 

                                                                                                                                                          

   

33 

Các công ty con, công ty liên kết 

 

❖ Chỉ tiêu tài chính của một số công ty con  

Công ty TNHH Mass Noble Limited 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.967,9 1.250,2 

2 LNTT Tỷ đồng 112,2 34,4 

3 Tài sản Tỷ đồng 853,9 877,7 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 320,06 320,06 

 

CTCP BOT&BT Đức Long Đăk Nông 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 

1 Doanh thu Tỷ đồng 213,3 231,9 

2 LNTT Tỷ đồng 49,45 41,4 

3 Tài sản Tỷ đồng 1.117,8 1.085,9 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 250 250 

 

CTCP Chè Biển Hồ 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 

1 Doanh thu Tỷ đồng 92,9 70,5 

2 LNST Tỷ đồng 1,80 0,63 

3 Tài sản Tỷ đồng 151,2 151,8 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 89,4 89,4 
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Công ty CP Bến xe Liên tỉnh Phía Nam Thành phố Đà Nẵng (được đổi tên từ CTCP 

Đức Long Đà Nẵng) 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 

1 Doanh thu Tỷ đồng 1,1 0,8 

2 LNTT Tỷ đồng 0,54 0,29 

3 Tài sản Tỷ đồng 1,3 1,7 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 1,98 1,98 

 

❖ Chỉ tiêu tài chính của một số công ty liên kết 

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 

1 Doanh thu Tỷ đồng 23,29 23,5 

2 LNTT Tỷ đồng 2,29 1,95 

3 Tài sản Tỷ đồng 35,12 43,13 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 2,96 2,96 

 

 

 

❖ Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 
% tăng 

giảm 

1 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 8.614.513 8.230.569 -4.5% 

2 Doanh thu thuần Triệu đồng 2.873.263 2.039.144 -29.0% 

3 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
Triệu đồng 81.798 -828.806 - 

Tình hình và các chỉ tiêu tài chính 
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STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 
% tăng 

giảm 

4 Lợi nhuận khác Triệu đồng -43.379 -32.457 -25.2% 

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 38.420 -861.263 - 

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -7.459 -929.778 12365.2% 

 

❖ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán         

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Lần 1,30 0.86 -  

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Lần 1,15 0.73 -  Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       -  

+  Tổng Nợ/Tổng tài sản  % 60,18% 69.55% -  

+ Tổng Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,51 2.28 -  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       -  

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Vòng 4,07 4.13 -  Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 

quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,33 0.25 -  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời         

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần 
% -0,003 -0.457 -  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu 
% -0,002 -0.371 -  
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản 
% -0,0009 -0.113 -  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 0,03 -0.41 -  

 

 

 

❖ Cổ phần:  

✓ Số cổ phiếu phổ thông: 299.309.720 cổ phiếu 

✓ Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu 

✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 299.309.720 cổ phiếu 

✓ Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

❖ Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/5/2020 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu: 

Đối tượng Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ 

Cổ đông trong nước 290.943.470 97,20% 

Cá nhân 288.326.885 96,33% 

Tổ chức 2.616.585 0,87% 

 Cổ đông nước ngoài 8.366.250 2,80% 

Cá nhân 2.979.473 1,0% 

Tổ chức 5.386.777 1,8% 

Tổng 299.309.720 100% 

 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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Danh sách cổ đông lớn 

 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Số CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD 
Địa chỉ Số lượng cổ phần Tỷ lệ 

Bùi Pháp 230512386 
03 Trần Quang Khải, 
TP. Pleiku, Gia Lai 

74.226.523 24,79% 

 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO TỶ LỆ SỞ HỮU

69%6%

25% Cổ đông sở hữu dưới
1%

Cổ đông sở hữu từ 1%
đến dưới 5%

Cổ đông sở hữu từ 5%
trở lên
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QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN 2007-2020 (TỶ ĐỒNG) 
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QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN 2007-2020 (TỶ ĐỒNG) 
 

❖ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Trong năm 2020, Đức Long Gia Lai không có sự thay đổi về vốn điều lệ. 

❖ Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có  

❖ Các chứng khoán khác: Không có 
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Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là năng lượng tái tạo, linh kiện 

điện tử, BOT và cơ sở hạ tầng. 

- Lĩnh vực năng lượng: Công ty tập trung vào năng lượng tái tạo (thủy điện, điện 

mặt trời và điện gió). Sử dụng năng lượng tái sinh tác động tích cực đến môi trường và 

đời sống con người, giảm sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch (than, dầu mỏ) hạn chế 

gây ô nhiễm không khí, bụi than,  tiếng ồn, giảm được bãi rác thải đất đá, bảo vệ rừng 

vv… làm cho môi trường không bị ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe con người.  

 

- Đối với lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử: Hiện nay, Công ty đang sở hữu 3 

nhà máy tại Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc. Công ty luôn đáp ứng những yêu cầu 

khắc khe về môi trường ở các nước sở tại. Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và 

phương tiện thi công cơ giới hiện đại để giảm thiểu ô nhiễm không khí-tiếng ồn; Lắp 

đặt  hệ thống xử lý không khí và bộ lọc khí để đảm bảo không khí trong các xưởng sản 

xuất đạt độ sạch cao, nhà máy được thiết kế theo quy chuẩn xây dựng, có hệ thống gió, 

hệ thống làm thoáng không khí, các chất thải gây hại sẽ được thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường ở mức thấp 

nhất. 

- Lĩnh vực BOT, cơ sở hạ tầng: Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, 

với vị thế là chủ đầu tư dự án, Công ty luôn ưu tiên lựa chọn nhà thầu xây dựng và cung 

cấp thiết bị có giải pháp tốt nhất về bảo vệ môi trường. Thiết bị trang bị cho dự án của 

Công ty đảm bảo tiết kiệm điện năng. Công ty ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu thay thế 

ít sử dụng năng lượng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong tương lai, để giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, Công ty đề ra giải pháp:  

+ Lựa chọn nhà thầu thi công và cung cấp trang thiết bị được đánh giá có giải 

pháp tốt nhất về môi trường.  

+ Trong hoạt động xây dựng của Công ty. Công ty áp dụng tối đa giải pháp bảo 

vệ môi trường như đầu tư trang thiết bị, xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ, lập 

chỉ tiêu KPIs đánh giá về môi trường 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Công ty luôn tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường. Bảo vệ môi 

trường là bảo vệ cuộc sống cho mọi người, vì vậy Ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm đến 

vấn đề này. 

❖ Lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử: 

- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị để máy luôn hoạt động tốt; 

- Nhà xưởng được thiết kế theo quy chuẩn xây dựng, có hệ thống gió, hệ thống làm 

thoáng đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân; 

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn) cho công nhân làm việc tại những vị 

trí phát sinh tiếng ồn cao. 

❖ Lĩnh vực BOT, cơ sở hạ tầng: Khi triển khai các dự án đầu tư, Công ty đều thuê 

những đơn vị tư vấn thực hiện việc đánh giá tác động đến môi trường tại địa bàn thực 

hiện dự án. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm tác động đến môi 

trường, hệ sinh thái ở mức thấp nhất. Đối với giai đoạn thực hiện dự án, Công ty đều đưa 

ra những cam kết và hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.  

- Biện pháp quản lý 

+ Lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp lý, công trình xây dựng nhanh, hoàn thành 

sớm. 

+ Quy định cụ thể thời gian làm việc trong ngày. 

+ Phương tiện tham gia vận tải phải có giấy đăng kiểm, phải đạt các tiêu chuẩn 

lưu hành, lái xe phải có bằng lái, yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an toàn khi 

tham gia giao thông. 

- Biện pháp kỹ thuật 

+ Giảm thiểu bụi đất trong quá trình vận chuyển. 

+ Xe chở đất được che chắn cẩn thận bằng bạt. 

+ Không chở quá tải trọng cho phép nhằm hạn chế đất cát rơi vãi. 

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 
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+ Sử dụng lao động tại địa phương nhằm tránh lưu trú qua đêm do đó giảm 

lượng nước thải và hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường.  

+ Xây dựng các công trình vệ sinh tạm tại công trường xây dựng. 

+ Các nguyên liệu hại như xăng, dầu, nhựa đường… được lưu giữ trong kho 

chứa nhằm tránh việc làm đổ các chất độc hại trên. 

- Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, khí thải 

+ Không vận chuyển, vận hành máy móc thiết bị gây ra tiếng ồn lớn vào giữa 

trưa và ban đêm gây ồn cho khu vực xung quanh. 

+ Không sử dụng máy móc quá cũ để giảm mức gây ồn và các khí độc hại trong 

khói thải. 

+ Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

 

      Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 

Trong quá trình hình thành và phát triển, ĐLGL không ngừng học hỏi, tìm tòi, 

phát huy và tiếp cận những công nghệ mới để giúp công ty hoàn thành những mục tiêu 

kinh doanh mà HĐQT đề ra. Từng bước đưa ĐLGL trở thành một Tập đoàn hàng đầu 

Việt Nam. 

ĐLGL luôn tuân thủ việc đóng thuế cho cơ quan Nhà nước. Tạo rất nhiều công ăn 

việc làm cho rất nhiều lao động. Qua từng năm, từng thời điểm, từng quy mô nguồn vốn, 

Công ty luôn tuân thủ và đặt trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế lên hàng đầu. Luôn 

minh bạch trong quá trình đóng thuế của mình. Điều đó thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ 

của một tổ chức đối với nền kinh tế chung của đất nước. 

      Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN 

  

Bảo vệ môi trường sống là mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất mà ĐLGL đề ra 

trong các dự án đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng. Đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp 

trước và sau khi dự án được triển khai. Theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam mà Chính phủ phê 3 nhiệm 

vụ chính gồm: giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng 

sạch, năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, 

nông nghiệp xanh và xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Để thực hiện các 
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nhiệm vụ này, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 (Chiến lược 

quốc gia về Tăng trưởng xanh 2030). Việc xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 

xanh 2030 hướng tới nền kinh tế trung tính các-bon (carbon neutral) trong dài hạn là ưu 

tiên hàng đầu trong bối cảnh mới, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, giúp Việt 

Nam đón đầu cơ hội và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Tăng trưởng xanh không 

những giúp đảm bảo bền vững về môi trường, nâng cao năng lực chống chịu của quốc gia 

trước biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, dịch bệnh, mà còn tạo bình đẳng trong tiếp cận 

cơ hội và hưởng lợi của mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát 

triển. Tăng trưởng xanh góp phần truyền tải, chia sẻ các giá trị nhân văn, các giá trị văn 

hóa cốt lõi, lối sống có trách nhiệm của từng con người và của toàn xã hội. 

Theo Báo cáo phát triển bền vững 2020, Việt Nam là quốc gia Đông - Nam Á duy 

nhất đạt được năm mục tiêu hành động của Liên hợp quốc, trong đó có các biện pháp 

giảm khí thải CO2, thúc đẩy năng lượng tái tạo và nâng cao khả năng chống chịu với biến 

đổi khí hậu. 

Bên cạnh sự nỗ lực của Chính phủ cần sự tham gia, phối hợp của các doanh 

nghiệp. Để nền kinh tế xanh hơn thì bản thân các doanh nghiệp trong nước phải có những 

hành động cụ thể hơn, thiết thực hơn để góp phần làm nền kinh tế xanh hơn. ĐLGL luôn 

cam kết và tạo sự chuyển biến tích cực từ ý thức bảo vệ môi trường đến toàn bộ cán bộ 

công nhân viên. 

https://laodong.vn/kinh-te/adb-bat-ngo-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-nam-2018-xuong-69-632901.ldo
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Năm 2020, Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Đặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 

diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã, kinh tế Việt Nam vẫn 

đạt mức tăng trưởng 2,91%, Việt Nam đã xuất siêu 19,1 tỉ USD, mức cao nhất trong 5 

năm liên tiếp, năng suất lao động của toàn nền kinh tế trong năm 2020 đạt 117,9 triệu 

đồng/lao động, tương đương 5.081 USD/lao động, tăng 290 USD so với năm 2019, năm 

2020 là năm thắng đậm của gạo Việt Nam cả về được mùa, được giá và  xuất khẩu gạo 

liên tiếp vượt Thái Lan và Ấn Độ, soán ngôi số 1 thế giới về giá bán. Việt Nam được coi 

là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới và phục hồi kinh tế nhanh 

hình chữ V, với mức tăng trưởng dự báo từ hơn 6% tới 11,2% trong năm 2021… 

Dịch bệnh Covid-19 khiến giá dầu lao dốc, nợ công tăng dần, các công ty đối đầu 

với nhiều khó khăn: nguyên liệu sản xuất, khách hàng, ... Căng thẳng thương mại toàn cầu 

leo thang có thể dẫn đến suy giảm nhu cầu về các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời thanh 

khoản trên toàn cầu bị thắt chặt có thể làm giảm dòng vốn đầu tư cũng như đầu tư nước 

ngoài. Trong nước, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có 

thể ảnh hưởng đến viễn cảnh tăng trưởng và gia tăng các nghĩa vụ cho khu vực công. 

Những tồn tại của nền kinh tế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) không 

phải là ngoại lệ.  

Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, ĐLGL có được những yếu 

tố thuận lợi và khó khăn sau đây: 

❖ Thuận lợi 

✓ Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các thế mạnh sẵn có: Những thành tựu đạt được 

trong các năm trước về kết quả sản xuất kinh doanh, nguồn tài chính, chất lượng, uy tín, 

chất lượng nguồn nhân lực… và mô hình quản trị tiên tiến, sự minh bạch trong hệ thống 

tài chính, thương hiệu của doanh nghiệp niêm yết trên sàn;  

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 

CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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✓ Với mối quan hệ sâu rộng của Chủ tịch HĐQT và được sự quan tâm, hỗ trợ của 

các cơ quan, ban ngành từ Chính phủ, các bộ ban ngành TW và các địa phương, Tập đoàn 

đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án lớn, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả đầu 

tư cao trong các năm tới; 

✓ Đội ngũ cán bộ nhân viên của Văn phòng Tập đoàn và các công ty thành viên đã 

đồng hành với Tập đoàn qua nhiều năm, luôn tin tưởng, sát cánh kề vai với HĐQT và Ban 

điều hành, tích cực phát huy tính năng động trong việc triển khai các chủ trương, kế 

hoạch phát triển của Tập đoàn. 

❖ Những khó khăn, thách thức 

✓ Sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp có chung ngành nghề sản xuất kinh 

doanh và đầu tư; 

✓ Các chủ trương chính sách của Nhà nước như rà soát, kiểm tra, kiểm soát, hậu 

kiểm, hồi tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất 

kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn; 

✓ Đội ngũ cán bộ quản lý của Tập đoàn tuy đã được tăng cường và đã kinh qua 

nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng có lúc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 

nhanh của Tập đoàn; 

✓  Các yếu tố thuận lợi và khó khăn đã tác động không nhỏ đến quá trình điều hành 

Tập đoàn, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc đã tập trung khai thác các lợi thế của ĐLGL, quyết tâm đổi mới, đầu tư chiều sâu, tận 

dụng những thuận lợi của nền kinh tế, biến những thách thức thành cơ hội phát triển và 

đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

   Hoạt động đầu tư 

 

❖ Về lĩnh vực năng lượng tái tạo: Đức Long Gia Lai đang hoàn thiện việc xây dựng 

nhà máy thủy điện Tân Thượng tại Lâm Đồng với công suất 22MW, tổng mức đầu tư 765 

tỷ đồng. Các dự án thủy điện tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ với công suất 230 MW; 

Dự án điện gió Ia Boòng tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã Chính phủ đồng ý đưa vào 

Quy hoạch điện VII với công suất 200 MW. Một số dự án đã được Bộ Công thương đề 

xuất Thủ tướng Chính đưa vào Quy hoạch điện VIII: Điện gió IaPech 150 MW, điện gió 

Ia Boòng giai đoạn 2 với công suất 200 MW, dự án điện gió Ia Blứ I với công suất 153 
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MW, dự án điện gió Ia Blứ II với công suất 153 MW, dự án điện mặt trời trên mặt nước Ia 

Mơ với công suất 450 MW, Iablứ III công suất 700 MW, Ia Blứ IV công suất 800 MW, 

trạm biến áp 500 kV để giải tỏa công suất đấu nối các dự án tại xã Ia Blứ, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai. 

❖ Về lĩnh vực đầu tư bất động sản, khách sạn - nghỉ dưỡng: Hàng loạt các khách 

sạn, khu nghỉ dưỡng được khởi động quyết liệt: thi công Khách sạn 04 sao Đức Long Gia 

Lai; đang lập thủ tục đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Papaya Bay Resort tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu và Dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp tại thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, 

xã Hòa Thắng và Hòa Phú tỉnh Bình Thuận, khu liên hợp giải trí và khách sạn cao cấp 5 

sao tại Kon Tum; các dự án khu dân cư tại Gia Lai, Bình Định, …; 

❖ Về lĩnh vực linh kiện điện tử: Tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất Nhà máy sản 

xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ Cao Quận 9, Tp.HCM. Hoàn thiện thủ tục để 

đầu tư thêm 02 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình 

Dương. Tranh thủ tình hình các nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển và 

rút khỏi Trung quốc để đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển tại Việt Nam; 

❖ Về lĩnh vực cơ sở hạ tầng: Thường xuyên tổ chức trung tu, duy tu, bảo dưỡng các 

tuyến đường Quốc lộ 14 đã đầu tư để thu phí ổn định. Tiếp tục xúc hoàn thiện thủ tục đầu 

tư các dự án: Dự án đường Tam Tân và nút xoay An Hạ thuộc Khu đô thị Tây Bắc, Tp. 

HCM theo hình thức BT đổi đất lấy hạ tầng; Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; 

Dự án Khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

❖ HĐQT Công ty lựa chọn đầu tư các lĩnh vực đầu tư trọng điểm, thúc đẩy mạnh 

mẽ việc tái cấu trúc và nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành ở từng thời điểm cụ thể. 

Các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước đều tin tưởng vào những nỗ lực của HĐQT 

và Ban lãnh đạo ĐLGL, sẵn sàng song hành cùng Đức Long Gia Lai trong những chặng 

đường sắp tới. Bước sang năm 2020, ĐLGL cố gắng sẽ đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề 

ra, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông, nhà đầu tư. 
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❖ Tình hình tài sản 

ĐVT: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 

Tăng trưởng 

2020 so với 

2019 

% tăng 

giảm 

Tài sản ngắn hạn 

Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
168.009 138.061 -29.948 -17,83% 

Đầu tư ngắn hạn 245.807 0 -245.807 -100,00% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.756.402 2.054.305 -702.097 -25,47% 

Hàng tồn kho 405.275 402.721 -2.554 -0,63% 

Tài sản ngắn hạn khác 15.802 16.332 530 3,35% 

Tổng tài sản ngắn hạn 3.591.296 2.611.418 -979.878 -27,28% 

Tài sản dài hạn 

Các khoản phải thu dài hạn 1.226.406 1.446.265 219.859 17,93% 

Tài sản cố định 2.934.181 3.222.476 288.295 9,83% 

Bất động sản đầu tư 101.417 32.812 -68.605 -67,65% 

Tài sản dở dang dài hạn 489.579 485.862 -3.717 -0,76% 

Các khoản đầu tư dài hạn 7.177 7.283 106 1,48% 

Tài sản dài hạn khác 264.457 424.452 159.995 60,50% 

Tổng tài sản dài hạn 5.023.217 5.619.151 595.934 11,86% 

Tổng tài sản 8.614.513 8.230.569 -383.944 -4,46% 

 

Tình hình tài chính 
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❖ Tình hình nợ phải trả 

      ĐVT: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 

Tăng 

trưởng 

2020 so với 

2019 

% tăng 

giảm 

Nợ phải trả 

Nợ ngắn hạn  2.761.363 3,033.674 272.311 9,86% 

Nợ dài hạn  2.423.096 2.690.339 267.243 11,03% 

Tổng nợ 5.184.459 5.724.013 539.554 10,41% 

Vốn chủ sở hữu  

Vốn chủ sở hữu 3.430.054 2,506,555 -923.499 -26,92% 

Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu  
2.993.097 2.993.097 0 0% 

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân 

phối 
40.695 -865.907 -906.602 - 

Tổng nguồn vốn  8.614.513 8.230.569 -383.944 -4,46% 

 

❖ Một số yếu tố khác: 

✓ Về ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 

Do phát sinh các giao dịch mua, bán hàng có nguồn gốc ngoại tệ, Tập đoàn chịu 

rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Rủi ro này được quản lý thông qua các biện pháp: tối ưu 

hóa thời hạn thanh toán các khoản nợ, lựa chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản 

ngoại tệ phù hợp, dự báo tỷ giá ngoại tệ trong tương lai, sử dụng tối ưu nguồn tiền hiện có 

để cân bằng giữa rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản. 

✓ Về ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay 

Do có các khoản vay có lãi suất thả nổi đã ký kết. Theo đó, có bất cứ biến động 

nào về lãi vay đều có tác động đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn. Tuy nhiên, Tập 

đoàn đã ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay cũng như phân tích, dự báo để lựa chọn 

thời điểm trả nợ thích hợp. Do vậy, biến động lãi suất ngoài dự tính vẫn được duy trì ở 

mức thấp. 
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❖ Công tác quản trị: Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp: 

✓ Bám sát mục tiêu của kế hoạch từ đầu năm, tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống 

quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô 

phát triển ngày một lớn mạnh;  

✓ Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy định, quy chế hoạt động phù 

hợp với mô hình quản trị của doanh nghiệp; thực hiện các quy định về công bố thông tin, 

chế độ báo cáo theo quy định của UBCKNN và Sở GDCK thành phô Hồ Chí Minh;  

✓ Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn 

Công ty thông qua các biện pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

thông qua việc kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng năng suất lao động; 

✓ Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh 

nghiệp an toàn, hiệu quả. Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của các tài sản và các mảng kinh 

doanh, những tài sản nào không phát huy hiệu quả thì cho thuê mướn, chuyển nhượng, 

liên doanh liên kết nhằm tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Tập đoàn. 

❖ Công tác nhân sự - lao động: 

✓ Đã cơ cấu, luân chuyển nhân sự quản lý cấp cao (TGĐ, KTT các Công ty thành 

viên) nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý điều hành cho phù hợp với tình 

hình phát triển giai đoạn mới;  

✓ Quan tâm đến công tác quản trị nhân sự thông qua việc xây dựng hệ thống quản 

trị nhân sự chuyên nghiệp; có cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường, điều kiện làm 

việc hấp dẫn; thu hút, tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp lại nguồn nhân lực, sắp xếp, định 

biên lại nhân sự các phòng, ban Văn phòng Tập đoàn và các công ty/đơn vị thành viên để 

đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, phù hợp với chiến lược phát triển của 

Tập đoàn trong giai đoạn mới; 

✓ Đảm bảo đúng kỷ luật, nội quy nề nếp và an toàn trong lao động. Tất cả cán bộ 

nhân viên ĐLGL đều được trang bị đầy đủ công cụ lao động cần thiết, môi trường công 

tác đảm bảo trong điều kiện tốt nhất.  

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
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✓ Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Công đoàn cơ sở tổ chức 

tốt công tác thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà cho cán bộ nhân viên và gia đình trong những 

ngày sinh nhật, cưới hỏi; thăm hỏi những lúc ốm đau, hoạn nạn; kỷ niệm các ngày lễ như: 

Ngày QTPN 08/3, giỗ tổ Hùng Vương 10/03 ÂL, Ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế lao 

động 01/5, Quốc khánh 2/9, Ngày PNVN 20/10. Tổ chức tặng quà và khen thưởng cho 

con cán bộ nhân viên có thành tích học tập xuất sắc, tặng quà nhân dịp Ngày QTTN 01/6, 

tổ chức Trung thu cho con em cán bộ Tập đoàn ... 

 

 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là 

cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với chúng ta. Ở trong nước, nền kinh tế còn 

nhiều tồn tại, yếu kém. Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ ngày càng hạn hẹp. Việc cơ cấu 

lại nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực trọng yếu đòi hỏi nguồn lực và thời gian thực hiện. 

Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực còn 

hạn hẹp. 

❖ Mục tiêu, định hướng: Thực hiện mục tiêu, định hướng chiến lược của Đức 

Long Gia Lai trong năm 2021 và các năm tiếp theo, là: Tiếp tục tập trung vào các ngành 

nghề chiến lược: Cơ sở hạ tầng; Năng lượng tái tạo và Sản xuất linh kiện điện tử. Ngoài 

ra, Tập đoàn duy trì các ngành nghề truyền thống xét thấy có hiệu quả, xem xét để thoái 

vốn đối với các ngành nghề kém hiệu quả. 

✓ Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021: 

CHỈ TIÊU 2021 

- Doanh thu (tỷ đồng) 2.000 

- Lợi nhuận (tỷ đồng) 50 

✓ Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021: 

➢ Đẩy mạnh tiến độ thi công các Dự án: Dự án thủy điện Tân Thượng tại Lâm 

Đồng với công suất 22 MW, các dự án thủy điện khác trên địa bàn các tỉnh miền Trung và 

Tây Nguyên; Dự án khách sạn Đức Long Gia Lai 1,… để góp phần tăng doanh thu của 

ĐLGL trong năm 2020 và những năm tiếp theo; 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 
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➢ Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án tiềm năng đã được các cơ quan chức năng 

chấp thuận chủ trương đầu tư: Điện gió IaPech 150 MW, điện gió Ia Boòng giai đoạn 2 

với công suất 200 MW, dự án điện gió Ia Blứ I với công suất 153 MW, dự án điện gió Ia 

Blứ II với công suất 153 MW, dự án điện mặt trời trên mặt nước Ia Mơ với công suất 450 

MW, Iablứ III công suất 700 MW, Ia Blứ IV công suất 800 MW, trạm biến áp 500 kV để 

giải tỏa công suất đấu nối các dự án tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, dự án 

Khu du lịch nghỉ dưỡng Papaya Bay Resort tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Dự án BĐS nghỉ 

dưỡng cao cấp tại thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, xã Hòa Thắng và Hòa Phú tỉnh Bình 

Thuận, khu liên hợp giải trí và khách sạn cao cấp 5 sao tại Kon Tum và các dự án khác. 

Ngoài ra, ĐLGL sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa bàn các tỉnh, thành phố để phục vụ cho 

mục tiêu, định hướng chiến lược đã đề ra; 

➢ Mở rộng đầu tư các Nhà máy sản xuất điện tử và linh kiện điện tử tại Việt Nam: 

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng; đưa vào sản xuất smart tivi phục vụ cho xuất khẩu 

và tiêu dùng nội địa. 

➢ Luôn luôn đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, cắt giảm một cách tối đa các lãng phí 

phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Giảm tối đa chi phí quản lý bằng 

việc quản lý chi phí theo định mức nhằm giảm giá thành, tăng  sức cạnh tranh, tăng lợi 

nhuận; 

➢ Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ song song 

với công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, 

quảng bá các sản phẩm/dịch vụ nhằm khẳng  định và đưa hình ảnh ĐLGL ngày càng trở 

nên thân thuộc với công chúng và khách hàng. Tăng cường quan hệ cổ đông, công tác đối 

ngoại. Làm tốt công tác công bố thông tin đúng quy định hiện hành; 

➢ Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công 

tác quản lý và thu hồi nợ phải thu hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu, nợ phải 

thu khó đòi có thể phát sinh. 

➢ Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ 

chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, các định chế tài chính 

và khách hàng. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước. 

➢ Trong công tác quản lý, điều hành: Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

và chủ trương của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác 

quản lý, chỉ đạo và điều hành của TGĐ, phát huy vai trò chủ động của các thành viên 

trong Ban TGĐ, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại.  
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➢ Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến 

các quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, 

năng suất lao động, hiệu quả trong công việc. Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ 

quản lý, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp 

với từng giai đoạn phát triển của ĐLGL. Chăm lo và đảm bảo quyền lợi, điều kiện làm 

việc tốt nhất cho người lao động.  

 

 

Như trình bày tại Thuyết minh số 44, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đính 

kèm đã ghi nhận sự kiện thanh lý khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Nông trại Cao 

nguyên Quảng Phú 1 (Công ty con). Tuy nhiên, theo thỏa thuận tại hợp đồng chuyển 

nhượng vốn góp, việc chuyển nhượng được xem là hoàn tất khi Công ty mẹ hoàn thành 

các điều kiện đã thỏa thuận với bên mua. Cho đến thời điểm hiện nay, Công ty mẹ chưa 

thực hiện đầy đủ các điều kiện này; Theo đó, việc ghi nhận giao dịch thanh lý khoản đầu 

tư thay vì hợp nhất Công ty con nêu trên là chưa đúng quy định hiện hành. 

 

Công ty đã ký thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và khách hàng đã đặt 

cọc  tiền theo hợp đồng, công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án để 

bàn giao cho đối tác trong thời gian sớm nhất theo các điều khoản đã được ký kết giữa 2 

bên. 

 

 

❖ Về an sinh xã hội: Là doanh nghiệp luôn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ 

giảm nghèo, đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh 

doanh. Vì vậy, Tập đoàn xây dựng riêng quỹ phúc lợi để tham gia thường xuyên các 

chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo tại nhiều địa phương trong cả nước. Tập 

đoàn cũng có những đóng góp tích cực, giúp các địa phương trong công tác ổn định an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được của ĐLGL đã được Đảng, Nhà 

nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức. 

❖ Về công tác bảo vệ môi trường: Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh nên ĐLGL đặc biệt quan tâm đến công tác khai thác tài nguyên thiên 

nhiên và bảo vệ môi trường:  

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính 

hợp nhất kiểm toán năm 2020 

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 
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✓ ĐLGL đã khai thác có hiệu quả các tài nguyên hiện có. Toàn bộ các Dự án đã và 

đang đầu tư của ĐLGL đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo 

vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. ĐLGL luôn thực hiện đầy đủ 

các trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng 

xử phạt vi phạm môi trường. 

✓ Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, trong lành: Đảm bảo môi trường làm 

việc xanh, lành mạnh cho người lao động với việc bố trí cây xanh hợp lý trong phòng làm 

việc, bố trí đủ ánh sáng làm việc và sử dụng các thiết bị an toàn và bảo vệ sức khỏe của 

người lao động. 

✓ Tiết kiệm năng lượng: Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu tốn năng lượng, áp dụng 

các sáng kiến xanh như xanh hóa văn phòng làm việc bằng cách tiết kiệm giấy, tiết kiệm 

điện, sử dụng các thiết bị điện thông minh cũng như tái sử dụng đồ dùng tại nơi làm. 

 

 

 

 

 

Năm 2020, Việt Nam vẫn giữ vững được ổn định vĩ mô, lạm phát được kiểm soát 

ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Chất lượng tăng 

trưởng được cải thiện; Hiệu quả đầu tư và năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. Tăng 

trưởng kinh tế giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, mở rộng tín dụng; từng bước 

dựa vào ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thị trường tiền tệ, ngoại hối 

cơ bản ổn định; bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế, tập trung cho lĩnh vực sản xuất, 

nhất là các ngành ưu tiên. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được đẩy mạnh, 

đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh và chất lượng, hiệu quả được cải thiện. 

Trong bối cảnh của nền kinh tế hiện tại, HĐQT Công ty đã luôn theo sát diễn biến 

của nền kinh tế và các chính sách của Chính phủ, chủ động dự báo, nhận định tình hình, 

từ đó đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời. Tập đoàn đã kiên định định hướng chiến 

lược, là: Một mặt, tiếp tục chọn lọc để đầu tư chiều sâu vào một số ngành nghề kinh 

doanh truyền thống đang hiệu quả; mặt khác, tập trung đầu tư vào những dự án, ngành 

nghề chiến lược thuộc các lĩnh vực mà Tập đoàn đang có lợi thế. 

        Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh 

                       giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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✓ Tình hình hoạt động các ngành nghề và kết quả kinh doanh 

Năm 2020, tình hình thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra ở nhiều vùng, ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động các lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng của công ty. Ngoài ra, giá bán 

nông sản xuống thấp đã ảnh hưởng đến vườn chè, cà phê và việc khai thác diện tích cao 

su đến kỳ cạo mủ. Cùng với đó, sự thắt chặt tài chính của Ngân hàng, công cuộc phòng 

chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã đi vào hiệu lực, hiệu quả, dẫn đến các thủ 

tục quản lý Nhà nước bị chậm trễ, ảnh hưởng  trực tiếp đến tiến trình làm hồ sơ, pháp lý 

để xây dựng, đầu tư các dự án bất động sản, năng lượng, xây dựng dân dụng và cầu 

đường, khiến cho nhiều dự án chậm hoàn thành và không được đưa vào khai thác đúng 

tiến độ. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh năm 

2020 của Công ty. Chính điều này đã làm cho rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình cảnh 

khó khăn và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ.  

Trong bối cảnh đó, HĐQT ĐLGL đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế và 

các chính sách của Chính phủ, chủ động dự báo, nhận định tình hình, tận dụng cơ hội tăng 

trưởng của nền kinh tế, vượt qua thách thức, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo 

điều hành, kiên định với định hướng chiến lược : Một mặt, tiếp tục đầu tư có chiều sâu 

vào một số ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả; mặt khác, tập trung đầu tư vào 

những dự án, ngành nghề chiến lược thuộc các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn. 

Nhờ vậy, dù kết quả kinh doanh năm 2020 không đạt như kế hoạch, nhưng đây 

cũng được xem là thành quả đáng ghi nhận trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tập 

đoàn ĐLGL trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, cụ thể như sau: 

Kết thúc năm tài chính 2020, doanh thu thực hiện đạt 2.039,14 tỷ đồng, đạt 82% 

kế hoạch, lợi nhuận âm hơn -929,78 tỷ đồng.  

 Doanh thu chủ yếu thực hiện được trong các lĩnh vực hoạt động: Điện tử và linh 

kiện điện tử, thu phí đường bộ theo hình thức BOT, xây dựng (tổng thầu các công trình), 

thủy điện, điện mặt trời và thương mại - dịch vụ. Nhà máy sản xuất điện tử, linh kiện điện 

tử tại Khu Công nghệ Cao Quận 9, Tp.HCM đã ký nhiều hợp đồng gia công sản phẩm 

điện tử, linh kiện điện tử xuất khẩu sang Mỹ, EU, góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận 

cho lĩnh vực này; các dự án BOT vẫn duy trì hoạt động tạo ra được nguồn doanh thu tăng 

khá ổn định. Cho đến nay, chất lượng các dự án BOT của Tập đoàn trên tuyến QL14 vẫn 

được duy trì rất tốt, được Chính phủ, các bộ ban ngành, các tỉnh Tây Nguyên, người tham 

gia giao thông, người dân đánh giá cao. 
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✓ Công tác đầu tư 

Một số công tác đầu tư tiêu biểu của Đức Long Gia Lai trong năm 2020, đó là: 

➢ Về lĩnh vực năng lượng tái tạo: Đức Long Gia Lai đang hoàn thiện việc xây dựng 

nhà máy thủy điện Tân Thượng tại Lâm Đồng với công suất 22MW, tổng mức đầu tư 765 

tỷ đồng. Dự án điện gió Ia Boòng tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã Chính phủ đồng ý 

đưa vào Quy hoạch điện VII với công suất 200 MW. Một số dự án đã được Bộ Công 

thương đề xuất Thủ tướng Chính đưa vào Quy hoạch điện VIII: Các dự án thủy điện 230 

MW, Điện gió IaPech 150 MW, điện gió Ia Boòng giai đoạn 2 với công suất 200 MW, dự 

án điện gió Ia Blứ I với công suất 153 MW, dự án điện mặt trời trên mặt nước Ia Mơ với 

công suất 450 MW, Iablứ III công suất 700 MW, Ia Blứ 4 công suất 800 MW, trạm biến 

áp 500 kV để giải tỏa công suất đấu nối các dự án tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai. 

➢ Về lĩnh vực đầu tư bất động sản, khách sạn - nghỉ dưỡng: Hàng loạt các khách 

sạn, khu nghỉ dưỡng được khởi động quyết liệt: thi công Khách sạn 04 sao Đức Long Gia 

Lai; đang lập thủ tục đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Papaya Bay Resort tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu và Dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp tại thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, 

xã Hòa Thắng và Hòa Phú tỉnh Bình Thuận, khu liên hợp giải trí và khách sạn cao cấp 5 

sao tại Kon Tum; các dự án khu dân cư tại Pleiku, Gia Lai và thị xã Hoài Nhơn, Bình 

Định. 

➢ Về lĩnh vực linh kiện điện tử: Tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất Nhà máy sản 

xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ Cao Quận 9, Tp.HCM. Hoàn thiện thủ tục để 

đầu tư thêm 02 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình 

Dương. Tranh thủ tình hình các nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển và 

rút khỏi Trung quốc để đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển tại Việt Nam; 

➢ Ngoài ra, năm 2020 Tập đoàn đã được Chính phủ, các bộ, ngành TW và chính 

quyền các tỉnh, Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng nằm 

trong chiến lược phát triển của ĐLGL, thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng thu 

phí, khu công nghiệp và năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời) tại các tỉnh, 

Tp lớn trong nước như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Nẵng 

và các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng. 

✓ Về công tác đối ngoại: 

Trong năm qua, Đức Long Gia Lai đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ 

thiện nhân đạo, văn hóa và thể thao. Tập đoàn vinh dự đón rất nhiều đoàn Lãnh đạo Đảng, 
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Nhà nước đến thăm và làm việc. Rất nhiều đoàn lãnh đạo các bộ ban ngành TW, thành 

ủy, tỉnh ủy, UBND cùng các sở ban ngành của các tỉnh, TP đến thăm và làm việc tại Hội 

sở ĐLGL. HĐQT Đức Long Gia Lai cũng đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ 

được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ 

quan chức năng TW và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí…, đồng thời đã góp 

phần không nhỏ, giúp các địa phương trong công tác ổn định an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. Kết quả đạt được của Đức Long Gia Lai đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, 

biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức. Từ đó, nâng cao vị thế, thương hiệu của 

ĐLGL trong giai đoạn mới, với một tầm cao mới. 

✓ Về các tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:  

HĐQT luôn chỉ đạo việc đề cao vai trò công tác bảo vệ môi trường và xã hội 

trong mọi hoạt động của Công ty, thể hiện bằng các hành động cụ thể. Tổng Giám đốc 

quán triệt trong cán bộ nhân viên về việc tuân thủ công tác bảo vệ môi trường và thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Việc quản lý, tiêu thụ năng lượng 

và nguồn nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh đã đảm bảo được tính tiết kiệm, hiệu 

quả. Hơn 50% nguyên vật liệu được đưa vào tái chế, tận dụng để sản xuất các sản phẩm 

phụ. Các cơ sở sản xuất và trụ sở các công ty, đơn vị thành viên đều xử lý rác thải nội bộ, 

và hợp đồng với chính quyền địa phương để xử lý rác công cộng. Bên cạnh đó, công ty 

trồng và chăm sóc cây xanh sạch, đẹp. Ngoài ra, Đức Long Gia Lai đã tham gia tích cực 

các phong trào do các cơ quan ban ngành, địa phương phát động. Trong năm, Công ty 

không bị xử phạt về vi phạm việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

 

 

HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban TGĐ có những điều chỉnh 

hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế 

và giá cả vật tư, dịch vụ. HĐQT cũng thường xuyên duy trì giám sát Ban TGĐ thông qua 

việc kiểm tra, kiểm soát cũng như tổ chức các cuộc họp thường kỳ để nghe báo cáo tình 

hình sản xuất kinh doanh trong quý và các quý tiếp theo, tổ chức các cuộc họp bất thường 

để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất. Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban 

TGĐ điều hành công việc thường xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ điều lệ Tập đoàn 

nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều 

hành. Nhìn chung, trong quá trình làm việc của Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác 

trong Tập đoàn, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Tập đoàn, vi phạm 

pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung. 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 
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❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành đem lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với 

mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong tình hình mới, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 

2020 đã miễn nhiệm ông Đoàn Nguyên Tiêu và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT 

mới: Ông Võ Mộng Hùng. HĐQT Công ty có 07 thành viên, gồm các Ông: Bùi Pháp, 

Trần Cao Châu, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Đức Kỳ, Võ Mộng Hùng, ông Jaegyun Kim và 

ông Paul Anthony Murphy, trong đó số lượng thành viên độc lập HĐQT là 3 người. 

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động đúng Quy chế 

quản trị, Điều lệ Công ty; theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn 

đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh 

đối sách phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã duy trì việc tổ chức họp thường kỳ mỗi 

quý một lần và hàng chục cuộc họp bất thường, hàng nghìn cuộc điện đàm, trao đổi thông 

tin qua email và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT và Ban 

điều hành. HĐQT đã ban hành 13 quyết định, nghị quyết và hàng trăm văn bản thông 

thường khác. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, 

đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. Các văn bản ban hành đúng thể thức, quyết định các 

vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty quy định, đã góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối 

hoạt động, chiến lược phát triển của Đức Long Gia Lai và giải quyết kịp thời các vướng 

mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.  

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và 

kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, các thành viên HĐQT 

tự nguyện không nhận thù lao do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và 

lợi nhuận.  

❖ Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành: 

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình. 

Tại các phiên họp định kỳ hàng quý của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đều báo cáo 

minh bạch hiệu quả sản xuất kinh doanh, các vấn đề phát sinh, đề nghị giải quyết thuộc 

thẩm quyền của HĐQT. Trong điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ sự chỉ đạo của 

HĐQT, thường xuyên tổ chức hội ý hàng ngày, giao ban tuần và sơ kết hàng tháng để 

Tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 
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đánh giá kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Ban Tổng Giám đốc 

chỉ đạo các phòng ban thực hiện đúng chức năng tham mưu và thông tin theo quy định, 

thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm bắt thông tin, nhờ đó đã giải quyết kịp thời các vấn 

đề phát sinh trong quá trình triển khai sản xuất kinh doanh và đầu tư một cách hiệu quả. 

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp bất thường, 

lãnh đạo, chỉ đạo một cách sát sao, hành động quyết liệt và cụ thể, giao quyền cho Tổng 

Giám đốc trong việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; giải 

quyết kịp thời các công việc phát sinh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc. Công tác giám sát, đánh giá đã 

giúp TGĐ điều hành công việc thường xuyên, nhất quán, tuân thủ Điều lệ Công ty và 

Nghị quyết HĐQT nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người 

đứng đầu bộ máy điều hành. Nhìn chung, trong quá trình tác nghiệp của Ban Tổng Giám 

đốc, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng 

như những quy tắc, quy chế chung. 

❖ Công tác giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:  

HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy; giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các cuộc họp phân công 

và các đợt kiểm tra; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả 

hoàn thành làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động CBCNV vào các vị trí thích 

hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Nhìn chung các cán bộ quản lý đã thể hiện 

tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sự mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Ban điều 

hành kịp thời, hiệu quả. 

 

 

✓ ĐLGL tập trung chiến lược tái cấu trúc toàn diện trên các mặt trận: Sản xuất kinh 

doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự, dựa trên nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương 

châm: “Tư duy hành động - Phát triển bền vững- Đoàn kết sức mạnh - Tôn chỉ pháp 

luật”; với mục tiêu: “Xây dựng Công ty thành một tập đoàn đầu tư mạnh hàng đầu của 

Việt Nam cả về vốn hóa, thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị và hiệu quả kinh 

doanh, khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế”. 

✓ ĐLGL tiếp tục kiên định với các ngành nghề chiến lược giai đoạn tới với quyết 

tâm: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BT, BOO; Đầu tư kinh doanh bất động 

sản đa sản phẩm; Đầu tư năng lượng (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); Sản xuất điện tử 

và thiết bị điện tử; Đồng thời đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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đang đem lại hiệu quả, bao gồm: Sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ, xây dựng kinh 

doanh bến xe, bãi đỗ xe, vệ sỹ. 

❖ Định hướng phát triển các ngành nghề cụ thể như sau: 

✓ Về cơ sở hạ tầng: Cùng với việc quản lý chuyên sâu, duy tu bảo dưỡng, đảm bảo 

chất lượng tốt cho các dự án Quốc lộ 14 từ Gia Lai đến Bình Phước nhằm ổn định hoạt 

động thu phí, đồng thời, có giải pháp đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng mức 

thu phí theo đúng lộ trình đã ký. Song song đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất các tỉnh Gia 

Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước… Bộ GTVT và Chính phủ để tham gia nâng cấp 

mở rộng Quốc lộ 14 theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. ĐLGL sẽ tiếp tục 

tham gia đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng các tuyến đường vùng Đông Nam Bộ theo 

hình thức BOT. Đặc biệt, hiện nay ĐLGL đã được lựa chọn làm nhà đầu tư một số dự án 

thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT tại Tp. HCM, ngay sau khi có Nghị định mới 

của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư, ĐLGL sẽ đẩy 

nhanh việc triển khai dự án; 

✓ Về năng lượng: Ngoài việc đầu tư và duy trì hoạt động ổn định các dự án thủy 

điện và điện mặt trời đã đưa vào khai thác, trong vòng 5 năm tới, Tập đoàn tập trung đẩy 

mạnh các dự án năng lượng tái tạo bao gồm điện mặt trời và điện gió. Trong đó, tổng 

công suất các dự án điện gió dự kiến đạt 850 MW, điện mặt trời vào khoảng 1.950 MW, 

trong đó 1.500 MW xây dựng trên đất liền, 450MW xây dựng trên lòng hồ và vùng bán 

ngập của lòng hồ. Một số dự án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương phê 

duyệt, đưa vào quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII. Các dự án khác đã được các tỉnh Tây 

Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng chấp thuận chủ trương đầu tư, chờ Bộ Công thương 

trình Chính phủ đưa vào quy hoạch; 

✓ Đối với ngành sản xuất điện tử và linh kiện điện tử: DLG sẽ tiếp tục đầu tư 

chuyên sâu, mở rộng thị trường các công ty DLG Ansen tại Đông Quản,Quảng Đông, 

Trung Quốc, DLG Hanbit tại Seoul, Hàn Quốc, trung tâm điều hành các công ty đặt tại 

Hồng Kông, đảm bảo cung cấp cho thị trường những sản phẩm với mẫu mã mới, chất 

lượng vượt trội. Ngoài các công ty này, DLG sẽ mở rộng quy mô ở thị trường Việt Nam. 

Hiện công ty đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất DLG - Hanbit giai đoạn I tại Khu 

công nghệ cao, quận 9, Tp.HCM với các đơn đặt hàng cung cấp cho thị trường Mỹ, EU, 

Nhật Bản, Hàn Quốc... Hiện nay, DLG-Hanbit đã hoàn thành đầu tư mở rộng thêm các 

dây chuyền sản xuất tivi mang thương hiệu Hàn Quốc; bắt đầu sản xuất các sản phẩm ti vi 

thông minh phục vụ xuất khẩu ra chính thị trường tiềm năng này. Từ năm 2021 trở đi, 

DLG - Han bit, DLG - Ansen sẽ sản xuất các sản phẩm với 70% xuất khẩu, 30% tiêu thụ 

trong nước. Bên cạnh đó, ĐLGL sẽ tập trung mở rộng một số nhà máy sản xuất linh kiện, 

thiết bị điện tử và điện tử đa sản phẩm tại tỉnh Bình Dương, Tp. Đà Nẵng và Khu công 
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nghệ cao quận 9, Tp.HCM vừa gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho các năm tiếp theo,vừa 

tránh được ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.  

Ngoài các lĩnh vực chiến lược trên, Tập đoàn ĐLGL còn tập trung đầu tư có chọn 

lọc vào các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và các ngành nghề truyền thống, gồm: 

✓ Về nông nghiệp: Tiếp tục chăm sóc vườn cây cao su, chăm sóc và tái canh vườn 

chè Biển hồ hơn 100 năm tuổi, vườn cà phê 30 năm tuổi, thực hiện tái canh các loại cây 

ăn trái, sản phẩm sạch áp dụng công nghệ cao; thực hiện chuyển mục đích một số diện 

tích cao su chết và kém phát triển sang đầu tư năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt 

trời) phù hợp với tiềm năng nắng và gió của khu vực này; 

✓ Các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống: Bao gồm Chế biến sản phẩm đồ gỗ và 

Bến xe bãi đỗ, Tập đoàn sẽ đầu tư chuyên sâu, đổi mới trang thiết bị và nhân lực để đủ 

sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, giữ được thị trường, đảm bảo doanh thu 

và lợi nhuận ổn định; 

❖ Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

Năm 2020, Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – 

xã hội của các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ – Trung vẫn tiếp diễn. 

Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và 

cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Các nền kinh tế chủ 

chốt đối mặt với nhiều khó khăn và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư của Đức Long Gia Lai 

năm 2020, dự báo tình hình kinh tế thế giới và những Chính sách, cơ chế trong nước, nhất 

là diễn biến của đại dịch Covid-19 trong thời gian đến, HĐQT Đức Long Gia Lai đưa ra 

các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2021, như sau:  

CHỈ TIÊU 2021 

- Doanh thu (tỷ đồng) 2.000 

- Lợi nhuận (tỷ đồng) 50 
 

❖ Giải pháp tổ chức thực hiện: 

Để khắc phục các khó khăn trước mắt và thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu 

kế hoạch đã đề ra, HĐQT tập trung đẩy mạnh các giải pháp sau:  
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✓ Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ động nâng cao năng lực điều hành, có kế hoạch 

cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề 

ra.  

✓ Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát, chú trọng công tác kiểm soát 

nội bộ, giám sát, hậu kiểm để xử lý kịp thời, với mục đích giúp cho việc quản lý tài chính 

và sử dụng hiệu quả đồng vốn.  

✓ Tiến hành cấu trúc toàn diện công ty, trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất kinh 

doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự. 

➢ Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động cấu trúc ngành nghề tập trung cơ 

cấu lại các ngành nghề chiến lược, đầu tư vào các lĩnh vực Tập đoàn có kinh nghiệm, thế 

mạnh và đã có kết quả dòng tiền tốt, đã được Chính phủ, các bộ ngành TW, các tỉnh, 

thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời quyết tâm thoái vốn các ngành nghề 

đã đầu tư kém hiệu quả. 

➢ Công tác tài chính: Hoạt động cấu trúc tài chính toàn diện tập trung vào việc 

thoái vốn, chuyển nhượng các dự án, tài sản đầu tư kém hiệu quả, phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp khi có điều kiện, tiến tới giảm thấp nhất nguồn vốn vay ngân hàng. 

➢ Hoạt động hợp tác đầu tư: ĐLGL đã mời gọi thành công các đối tác là doanh 

nghiệp lớn trong nước tham gia đầu tư vào những dự án tiềm năng thuộc các lĩnh vực: Cơ 

sở hạ tầng, đầu tư khu công nghiệp và Năng lượng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Ngoài các 

doanh nghiệp trong nước, hiện nay ĐLGL đang đàm phán, ký kết hợp tác đầu tư với các 

Tập đoàn, quỹ đầu tư từ các quốc gia Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Thái 

Lan, … . Hoạt động hợp tác đầu tư này nhằm gia tăng liên minh đầu tư và huy động được 

nguồn vốn lãi suất thấp, bổ sung kinh nghiệm quản trị và điều hành doanh nghiệp theo 

tiêu chuẩn quốc tế.  

➢ Hoạt động cấu trúc nhân sự 

* Thực hiện tinh gọn biên chế, điều chuyển, bổ sung và thay thế nhân sự cấp cao 

tại công ty mẹ và lãnh đạo các công ty thành viên theo hướng “Quân tinh - Tướng giỏi” 

với tinh thần tư duy hành động: " Dám nhận - Dám nói- Dám làm- Dám chịu trách nhiệm 

- Không né tránh - Không đùn đẩy - Không vô trách nhiệm". Thực hiện chính sách " 

Chiêu hiền đãi sỹ", nâng cao năng lực, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ nhân viên chủ 

chốt, nhất là đội ngũ CBNV đã có hơn 15 năm kinh nghiệm, gắn bó với ĐLGL, kết hợp 

với việc trẻ hóa nguồn nhân lực có chất lượng. Đào tạo đội ngũ CBNV để đảm nhận tốt 

nhiệm vụ hiện tại và lâu dài. 
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*  Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ, chú trọng 

công tác kiểm soát, giám sát, hậu kiểm để xử lý kịp thời, với mục đích giúp cho việc quản 

lý tài chính và sử dụng đồng vốn có hiệu quả; 

 

*  Đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, 

tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng công nghệ 4.0, áp dụng kinh doanh 

số và quản trị số nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chất 

lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. 
 

 

 

 

 

 

❖ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

STT Họ và tên Chức vụ 

Cổ phần nắm giữ Số lượng chức danh TV 
HĐQT do từng TV 

HĐQT của công ty nắm 
giữ tại các công ty khác 

Số lượng 

CP 
Tỷ lệ (%) 

1.  Bùi Pháp 
Chủ tịch 

HĐQT 
74.226.523 24,8% 

- Chủ tịch HĐQT tại 05 
công ty khác. 

- Chủ tịch HĐTV tại 02 
công ty khác. 

 

2.  Trần Cao Châu 
TV HĐQT - 

Tổng Giám đốc 
525.000 0,18% - 

3.  Nguyễn Hồng Sơn 
TV độc lập 

HĐQT 
0 0% 

Thành viên HĐQT tại 01 
công ty khác. 

4.  Võ Mộng Hùng 
TV độc lập  

HĐQT 
0 0% - 

Hội đồng quản trị 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Ông Bùi Pháp 

STT Họ và tên Chức vụ 

Cổ phần nắm giữ Số lượng chức danh TV 
HĐQT do từng TV 

HĐQT của công ty nắm 
giữ tại các công ty khác 

Số lượng 

CP 
Tỷ lệ (%) 

5.  Lê Đức Kỳ 
TV độc lập 

HĐQT 
830.000 0,28% - 

6.  
Paul Anthony 
Murphy 

TV HĐQT 0 0% - 

7.  

Jaegyun Kim  

(đã có đơn xin từ 
nhiệm từ ngày 
29/01/2021) 

TV HĐQT 0 0% - 

 

 

 

Năm sinh: 1962 

Trình độ: Chuyên viên kinh tế 

Quá trình công tác:  

✓ 1995-12/06/2007: Giám đốc Xí Nghiệp tư  doanh Đức 

Long Gia Lai 

✓ 13/06/2007-16/01/2010: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

✓ 17/01/2010 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn 

Đức Long Gia Lai 
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Ông Trần Cao Châu 

 

 

Năm sinh: 1971 

Trình độ: Cử nhân quản trị kinh doanh, trung cấp kế 

toán 

Quá trình công tác: 

✓ 1992 – 1997: Phó bí thư đoàn phường Yên Đỗ, 

TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

✓ 1997 – 2001: Phó ban công tác thanh niên thành phố 

Pleiku tại Thành Đoàn Pleiku; 

✓ 2001 – 2002: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Vinh Quang I TP HCM – CN Gia Lai; 

✓ 2002 – 2006: Kế toán trưởng Công ty TNHH Vinh Quang I TP HCM – CN Gia Lai; 

✓ 2006 – 2013: Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư và kinh doanh các dự án tại các 

tỉnh khu vực Tây Nguyên, kiêm Giám đốc chi nhánh Gia Lai tại Công ty TNHH Vinh 

Quang I – TP.Hồ Chí Minh; 

✓ 2013 – 2016: Kinh doanh tư nhân; 

✓ 4/2016 – 4/2018: Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công 

cộng Đức Long Gia Lai; 

✓ 2016 – 5/2017: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

✓ 5/2017 – 3/2018: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai; 

✓ 4/2018 – 02/9/2019: Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai; 

✓ 6/2019 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai; 

✓ 03/9/2019 – nay: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của CTCP Tập 

đoàn Đức Long Gia Lai 
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Ông Võ Mộng Hùng 

Ông Nguyễn Hồng Sơn 

Năm sinh:  1965 

Trình độ:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

✓ Từ 1989 đến 1997: Công tác tại CA tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

✓ Từ 1997 đến 2018: Chuyển ngành qua làm kinh tế 

tại Đà Nẵng 

✓ Từ 1997 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

công ty CP Thạch Bàn Miền Trung, điều hành kinh 

doanh gạch Thạch Bàn của 17 tỉnh Miền Trung – Tây 

Nguyên. 

✓ Từ 6/2019 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT 

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 

 
 

 

 

 

Năm sinh: 1974 

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung cấp 

Giao thông vận tải. 

Quá trình công tác: 

✓ Từ năm 2008 đến hết 2009: Phó Giám đốc CTCP 

đầu tư phát triển dịch vụ Công trình Công cộng Đức 

Long Gia Lai. 

✓ Từ 2010 đến nay: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ 

Công Cộng Đức Long Bảo Lộc 

✓ Từ 6/2020 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT 

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 
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Ông Lê Đức Kỳ 

Ông Paul Anthony Murphy 

 

 

 

Năm sinh: 1959 

Trình độ: Thạc sỹ Luật  

Quá trình công tác: 

✓ Từ 1977 – 2014: Lực lượng vũ trang công an nhân 

dân 

✓ Từ 2014 – 6/2019: Nghĩ hưu theo chế độ 

✓ Từ 6/2019 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT 

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

 

 

 

 

Năm sinh:  1957 

Quá trình công tác: 

✓ 1991 – 2001: Tổng Giám Đốc Điều Hành tại Công 

Ty TNHH Viễn Thông Vtech 

✓ 2001 – 2004: Giám Đốc Điều Hành tại Công ty 

TNHH Elite 

✓ 2004 – 2006: Giám Đốc Điều Hành tại Công ty 

TNHH Quốc tế IDT  

✓ 2007 – 2008: Tổng Giám Đốc Điều Hành tại Công 

Ty TNHH Điện Tử iXone  

✓ 2008 – 2011: Phó Tổng tại Công ty TNHH Flextronics 

✓ 2011 - 2014: Giám Đốc Điều Hành tại Công ty điện tử  Ansen 

✓ 2016 - nay: Tổng Giám Đốc Điều Hành tại công ty TNHH Đầu tư Ansen 

✓ 6/2018 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 
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Ông Jaegyun Kim (đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 

29/01/2021) 

 

Năm sinh: 1963 

Quá trình công tác: 

✓ 04/1997 - 05/2000: Tổng Giám đốc Nhóm hoạt 

động tài khoản riêng của Công ty TNHH Bảo Hiểm 

Nhân Thọ SK 

✓ 02/2003 - 07/2005: Giám Đốc Điều Hành tại Công ty TNHH Saehan IT 

✓ 04/2010 - 03/2014: Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Điện Tử Sejin 

✓ 04/2011 - 11/2014: Giám đốc điều hành và Chủ tịch tại Công ty Điện tử Hanbit 

(công ty con của Sejin Electron) 

✓ 07/2012 - 01/2014: Giám đốc điều hành và Phó Chủ Tịch cấp cao tại Công ty 

TNHH Mercury Asset Plus (công ty con của Sejin Electron)  

✓ 07/2016 – nay: Tổng Giám Đốc Điều Hành tại công ty điện tử DLG Hanbit  

✓ Làm việc với tư cách là chuyên gia của nhiều vị trí trong lĩnh vực Đầu tư, Tài chính 

và Điện tử hơn 27 năm. 

✓ 6/2018 – 28/01/2021: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

❖ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân công nhiệm vụ để tham mưu. Cụ thể: 

✓ Chánh văn phòng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty. 

✓ Ông Lê Đức Kỳ - Thành viên độc lập HĐQT phụ trách công tác tổ chức nhân sự, 

thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Hỗ trợ, 

giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với  địa phương và 

Trung ương ở nước ngoài. 

✓ Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên độc lập HĐQT phụ trách công tác nhân sự 

chiến lược, Công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, 

Công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng 

đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài  doanh nghiệp để xúc tiến đầu tư phát 

triển Tập đoàn. 
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✓ Ông Võ Mộng Hùng - Thành viên độc lập HĐQT phụ trách công tác theo dõi 

hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên thuộc Công ty và các công ty đầu tư/liên kết; 

✓ Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền và nghiệp vụ. Kiểm 

tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành. 

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận các năm của Hội đồng 

quản trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh 

theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Tổng hợp các cuộc họp trong năm 2020 

 

STT 

 

Thành viên 

HĐQT 

Chức 

vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành 

viên 

HĐQT 

Ngày tái 

bổ nhiệm 

thành viên 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

2017-2022 

Ngày 

không còn 

là thành 

viên HĐQT 

Số 

buổi 

họp 

HĐQT 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bùi Pháp 
Chủ 

tịch 
14/04/2012 29/04/2017 - 13/13 100% - 

2 
Trần Cao 

Châu 

Thành 

viên 
29/6/2019 - - 13/13 100% - 

3 
Nguyễn 

Hồng Sơn 

Thành 

viên 
29/6/2019 - - 13/13 100% - 

4 Lê Đức Kỳ 
Thành 

viên 
29/6/2019 - - 13/13 100% - 

5 

Paul 

Anthony 

Murphy 

Thành 

viên 
23/6/2018 - - 4/13 30,1% 

 

Lý do bất khả 

kháng: do tình 

hình dịch bệnh 

COVID-19 nên 

không thể tham 

dự cuộc họp, ủy 

quyền cho 

HĐQT thường 

trực. 
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STT 

 

Thành viên 

HĐQT 

Chức 

vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành 

viên 

HĐQT 

Ngày tái 

bổ nhiệm 

thành viên 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

2017-2022 

Ngày 

không còn 

là thành 

viên HĐQT 

Số 

buổi 

họp 

HĐQT 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

6 

Đoàn 

Nguyên 

Tiêu 

Thành 

viên 
27/11/2014 29/04/2017 20/6/2020 06/13 46% 

 

Miễn nhiệm TV 

HĐQT theo 

Nghị quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN202

0ngày 

20/6/2020 

 

7 
Võ Mộng 

Hùng 

Thành 

viên 
20/6/2020 - - 7/13 54% 

Bổ nhiệm TV 

HĐQT theo 

Nghị quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN202

0 ngày 

20/6/2020 

8 
Jaegyun 

Kim 

Thành 

viên 
23/6/2018 - 29/01/2021 3/13 23% 

 

- Lý do bất khả 

kháng: do tình 

hình dịch bệnh 

COVID-19 nên 

không thể tham 

dự cuộc họp, ủy 

quyền cho 

HĐQT thường 

trực. 

- Đã có đơn xin 

từ nhiệm từ 

ngày 

29/01/2021 
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Vì lý do bất khả kháng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hai thành viên 

Hội đồng quản trị là ông Jaegyun Kim hiện đang cư trú tại Hàn Quốc và ông Paul 

Anthony Murphy hiện đang cư trú tại Hồng Kông không thể về tham dự trực tiếp các 

cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong năm 2020, mà tham gia cuộc họp qua hình 

thức trực tuyến. Các thành viên Hội đồng quản trị vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi 

thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành, hoạt động kinh doanh của Công ty 

qua email, điện thoại, ...  

Tổng kết tình hình ban hành các Quyết định HĐQT 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
01/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
05/02/2020 

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp 

đồng giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp 

và người có liên quan 

2 02/QĐ-ĐLGL 17/02/2020 

Về việc tổ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virut corona tại CTCP 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

3 
03/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
26/3/2020 

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2020 

4 
04/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
29/4/2020 

Về việc đánh giá tình hình thực hiện SXKD của 

Công ty quý 1 năm 2020 và thảo luận phương 

hướng hoạt động SXKD năm 2020 

5 
05/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
05/5/2020 

Bàn về các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2020 

6 
07/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
10/6/2020 

Về việc thông qua các hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2020 

7 
08/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
01/07/2020 

Về việc phân công nhiệm vụ TV HĐQT, kiện toàn 

Hội đồng thường trực của HĐQT 

8 
09/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
14/7/2020 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong 

năm 2020 

9 
09B/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
23/7/2020 

Về việc đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 2 

năm 2020 và triển khai kế hoạch các tháng cuối 

năm 2020 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

10 
29/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
19/8/2020 

Về việc mua lại cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển 

Điện năng ĐLGL 

11 
10/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
24/9/2020 

Về việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nông 

Trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 

12 
10B/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
21/12/2020 

Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh Quý IV và năm 2020, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 

13 
11/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
31/12/2020 

Về việc cấu trúc lại khoản đầu tư vốn góp của Công 

ty tại các công ty con 

❖ Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.  

Các thành viên độc lập HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác 

kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Điều lệ 

của Công ty và Luật Doanh nghiệp; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động tích 

cực vì quyền lợi của chủ sở hữu và các cổ đông. Cụ thể: 

Ông Lê Đức Kỳ - Thành viên độc lập HĐQT phụ trách công tác tổ chức nhân sự, 

thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Hỗ trợ, 

giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với  địa phương và 

Trung ương ở nước ngoài. 

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên độc lập HĐQT phụ trách công tác nhân sự 

chiến lược, Công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, 

Công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng 

đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài  doanh nghiệp để xúc tiến đầu tư phát 

triển Tập đoàn. 

Ông Võ Mộng Hùng - Thành viên độc lập HĐQT phụ trách công tác theo dõi 

hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên thuộc Công ty và các công ty đầu tư/liên kết; 

 

http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin/qd-hdqt-ve-viec-mua-lai-co-phan-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-dien-nang-dlgl.html
http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin/qd-hdqt-ve-viec-mua-lai-co-phan-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-dien-nang-dlgl.html
http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-hdqt-ve-viec-cau-truc-lai-khoan-dau-tu-von-gop-cua-cong-ty-tai-cac-cong-ty-con.html
http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-hdqt-ve-viec-cau-truc-lai-khoan-dau-tu-von-gop-cua-cong-ty-tai-cac-cong-ty-con.html
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❖ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

S
T
T 

 

Thành 
viên BKS 

 

Chức 
vụ 

 

Ngày bắt 
đầu thành 
viên BKS 

Ngày tái bổ 
nhiệm 

thành viên 
BKS nhiệm 

kỳ 2018-
2022 

Số 
buổi 
họp 
BKS 
tham 

dự 

Cổ 
phần 
nắm 
giữ 

Tỷ 
lệ 

nắm 
giữ 
(%) 

Ghi chú 

1.  
Phan Thị 

Ngọc Anh  

Trưởng 

BKS 
24/4/2015 29/04/2017 04/04 0 0 - 

2.  
Đặng Thị 

Hà 

Thành 

viên 

BKS 

23/6/2018 - 04/04 0 0 - 

3.  Võ Sỹ Việt 

Thành 

viên 

BKS 

29/4/2017 - 01/04 0 0 

Miễn nhiệm 

TV BKS theo 

Nghị quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2

020 ngày 

20/6/2020 

4.  
Trần Đình 

Anh Dũng 

Thành 

viên BKS 
20/6/2020 - 03/04 0 0 

Bổ nhiệm TV 

BKS theo 

Nghị quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2

020 ngày 

20/6/2020 

 

Ban Kiểm soát 
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❖ Hoạt động của Ban kiểm soát:  

STT Nội dung Ngày họp Nội dung chi tiết Kết quả 

1 

Họp đánh giá tình hình 
hoạt động quý 1, và kế 
hoạch nhiệm vụ các 
quý tiếp theo  

28/03/2020 
Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 1 và 
kế hoạch nhiệm vụ các quý tiếp theo 
năm 2020. 

Cuộc họp đã 
nhất trí và biểu 
quyết 03/03 
thành viên, đạt 
100% 

2 
Họp 6 tháng đầu năm 
2020 

05/06/2020 
Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 
6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch 
công việc 6 tháng cuối năm 2020.  

Cuộc họp đã 
nhất trí và biểu 
quyết 03/03 
thành viên, đạt 
100% 

3 
Phân công nhiệm vụ 
các thành viên trong 
Ban kiểm soát 

27/6/2020 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu bổ 
sung TV BKS, BKS tiến hành họp để 
phân công nhiệm vụ cho từng thành 
viên trong ban. 

Cuộc họp đã 
nhất trí và biểu 
quyết 03/03 
thành viên, đạt 
100% 

4 
Họp 6 tháng cuối năm 
2020 

31/12/2020 
Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm, tổng kết năm 2020 và kế 
hoạch nhiệm vụ của năm 2021. 

Cuộc họp đã 
nhất trí và biểu 
quyết 03/03 
thành viên, đạt 
100% 

 

Ngoài ra BKS đã tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp 

của HĐQT. 

Đối với cổ đông: BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về 

hoạt động của Tập đoàn, sự điều hành của HĐQT và Ban TGĐ.  

Trong quá trình hoạt động, BKS nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, Ban 

TGĐ cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ khác để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao 

được tốt hơn. 

✓ Thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 và báo cáo tài chính  

kiểm toán năm 2020 của Tập đoàn. 

✓ Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của công ty mẹ và các công ty thành viên.  
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✓ Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán, các kỳ báo cáo tài chính, báo cáo 

tình hình SXKD hàng năm. Tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên 

Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

✓ Theo dõi, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, linh 

kiện điện tử, Năng lượng, Thủy điện, Nông Nghiệp, dịch vụ bến xe, bãi đổ, nhà hàng 

khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ bảo vệ và các hoạt động khác. 

✓ Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các chuẩn 

mực kế toán, các kỳ báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD hàng năm. Tham gia báo 

cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông 

 

❖ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 

✓ Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 là phù hợp với quy định của pháp luật và 

điều lệ Tập đoàn, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù 

hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật. 

✓ HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế nói chung và năng lực của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay. 

✓ HĐQT luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 2020, HĐQT đã 

thường xuyên tổ chức cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo việc triển khai 

các nhiệm vụ quan trọng. 

✓ Ban TGĐ chỉ đạo điều hành Tập đoàn theo đúng điều lệ, nghị quyết của HĐQT, 

tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Đến tại thời điểm này, BKS chưa phát hiện 

dấu hiệu nào bất thường trong mọi hoạt động Tài chính của Tập đoàn. 

✓ Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm 

bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh số liệu. Các chỉ 

số tài chính chủ yếu của Tập đoàn luôn ở trạng thái tích cực, sử dụng có hiệu quả các 

công cụ tài chính, tạo sự ổn định về nguồn vốn và giảm thiểu được chi phí sử dụng vốn. 

Công tác huy động vốn đạt được kết quả rất tốt, được các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng 

trong nước, quốc tế đánh giá cao và tin tưởng vào việc quản lý cũng như kế hoạch và 

chiến lược kinh doanh của Đức Long Gia Lai trong năm qua. 

Đánh giá của Ban kiểm soát 
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❖ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban TGĐ 

và các Cổ đông 

✓ Tính đến thời điểm 31/12/2020, Ban TGĐ có 04 người (01 Tổng Giám đốc và 03 

Phó Tổng Giám đốc). Trong năm 2020, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý chủ chốt đã 

không ngừng cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành để duy trì ổn định Tập 

đoàn, đảm bào quyền và lợi ích của các cổ đông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban 

TGĐ được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại Hội cổ đông. Các nghị quyết, quyết 

định của HĐQT tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn. 

✓ HĐQT và Ban TGĐ đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS tiến hành hoạt động kiểm 

tra, thẩm định các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch thực hiện 

năm 2021; báo cáo nội dung tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm của các Công 

ty thành viên năm 2020 theo đúng quy định. 

✓ BKS luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT, Ban 

TGĐ. Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGĐ, BKS chặt chẽ và nghiêm túc nhằm thực hiện 

tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 

 
 

✓ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đã thông qua kế hoạch lương, thưởng, 

thù lao các khoản lợi ích của HĐQT và BKS năm 2020. Cụ thể như sau: 

Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: 

➢ Chủ tịch Hội đồng quản trị          : 15.000.000 đồng/tháng; 

➢ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị   : 10.000.000 đồng/tháng; 

➢ Các thành viên Hội đồng quản trị:   6.000.000 đồng/tháng/người. 

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao. 

                       Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

                       Ban kiểm soát 
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Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 

➢ Trưởng Ban Kiểm soát                    : 10.000.000 đồng/tháng; 

➢ Các thành viên Ban Kiểm soát    :   6.000.000 đồng/tháng/người. 

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ 

phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận 

thù lao. 

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ 

được thưởng: 

➢ 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm; 

➢ 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 

Trong năm 2020, lương của Ban Tổng giám đốc là 753,6 triệu đồng.  
 

❖ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  Không có 

❖ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

Quy chế quản trị Công ty đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo 

đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và 

người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty. Đồng thời, Tập đoàn cũng xây dựng quy 

trình quản lý, giám sát, thực hiện công việc để tăng hiệu quả. HĐQT, Ban TGĐ cùng theo 

đuổi mục tiêu vì lợi ích của Tập đoàn và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện cho việc 

giám sát hoạt động một cách hiệu quả, sử dụng các nguồn lực tốt nhất, nâng cao hiệu quả 

kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí cũng như tạo dựng lòng tin đối với 

cổ đông, nhà đầu tư.   
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Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Phụ lục đính kèm  

 Toàn văn Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán 

được công bố thông tin trên địa chỉ website công ty: http://duclonggroup.com/bao-cao-

tai-chinh.html 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

TRẦN CAO CHÂU 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 
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PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN 
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