


 
 

1 
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

 

 

                     2 BÁO CÁO 

                     0           THƯỜNG NIÊN 

                     1 

                     8 
 

                                                               

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                                                                                                 
 

     “Đi là đến” 
 

 

 



 
 

2 
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

 

      TẦM NHÌN  
 “Trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực 

Đông Dương từ 2019 – 2022” 

 

   SỨ MỆNH 
 

 

“Không ngừng sáng tạo và 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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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Thưa qu  cổ đông! 

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia 

Lai (ĐLGL), tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân 

thành đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư đã 

tín nhiệm, đồng hành cùng chúng tôi trong 

suốt một năm qua! 

Kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc, 

hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu Quốc hội 

giao, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu 

đạt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 

đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao 

nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và 

môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. 

Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường, .... Tuy nhiên, bên 

cạnh đó, việc triển khai mạnh mẽ công tác chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư của các doanh nghiệp, dẫn 

đến đóng góp vào GDP của khu vực tư nhân chưa tới 8%, trong khi hộ gia đình là 32%, 

doanh nghiệp Nhà nước 27-28%, và khu vực nước ngoài khoảng 20%. Nhiều doanh 

nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn do cơ chế chính sách bị thắt chặt, hồ sơ thủ tục pháp 

lý chậm được giải quyết và Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ. 

Song, với quyết tâm cao vượt qua những khó khăn trước mắt, dưới sự chỉ đạo 

quyết liệt và hiệu quả của HĐQT cùng với sự tin tưởng, song hành của quý cổ đông, nhà 

đầu tư cũng như sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể CBCNV, người lao động, Tập đoàn 

Đức Long Gia Lai đã đạt được một số kết quả khá tốt: Kết thúc năm tài chính 2018, 

doanh thu thực hiện được 2.916,8 tỷ đồng, đạt 91,15% kế hoạch, tăng 0,1% so với năm 

trước; lợi nhuận sau thuế 14,35 tỷ đồng, bằng 24,17% so với năm trước. Một số lĩnh vực 

hoạt động đầu tư và kinh doanh có sự tăng trưởng khá, nhất là trong các lĩnh vực: Cơ sở 

hạ tầng thu phí, năng lượng, sản xuất linh kiện điện tử, …; 
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Các sự kiện quan trọng đã diễn ra trong năm 2018, là: Tập đoàn đã chính thức 

phát điện thương mại Nhà máy Thủy điện Đăk Pô Cô với công suất 18,5 MW, hòa lưới 

điện quốc gia từ đầu năm 2018; đã hoàn thành thi công Khách sạn 05 sao DLG Đà 

Nẵng; đẩy mạnh thi công Nhà máy thủy điện Tân Thượng, dự kiến hoàn thành và phát 

điện thương mại vào năm 2019; đã mua và trở thành Nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ 

51% cổ phần Công ty Cà phê Gia Lai và 51% cổ phần Công ty Chè Biển Hồ. Các công 

ty này đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông đầu tiên sau cổ phần hóa, bầu ra các 

nhân sự chủ chốt để điều hành các công ty và đề ra kế hoạch phát triển trong các năm 

đến. Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ Cao Quận 9, Tp.HCM đã đi 

vào ổn định và bắt đầu sản xuất ra sản phẩm từ tháng 06/2018. Các dự án cơ sở hạ tầng, 

năng lượng, bất động sản… được tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, đốc thúc 

hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng. Tập đoàn đã được các bộ, ngành TW và chính 

quyền các tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng về cơ sở hạ tầng, 

bất động sản nghỉ dưỡng, khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các dự án năng lượng 

tái tạo tại Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên…; 

Thưa qu  cổ đông! 

Năm 2019 là năm cả nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc hoàn thành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020. Theo dự báo, kinh tế Việt Nam bước 

sang năm 2019 sẽ tiếp tục có những yếu tố thuận lợi: tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 

cao và tình hình kinh tế - xã hội ổn định, thương mại được thúc đẩy thông qua thực hiện 

và tham gia vào các hiệp định thương mại (FTA); tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường 

kinh doanh được tăng cường. Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định kinh tế Việt Nam năm 

2019 lấy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm, thực hiện theo đúng phương châm 12 chữ 

vàng: ”Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, trong đó, không 

đánh đổi hay lựa chọn giữa chất lượng tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng, mà phải đạt 

được cả hai. Đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp trong nước có cơ hội bứt 

phá.  

Đối với Đức Long Gia Lai, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản 

lề của kế hoạch phát triển giai đoạn 2018 - 2022. Với uy tín, thương hiệu và năng lực sẵn 

có, cùng rất nhiều cơ hội đầu tư đã và đang được ĐLGL triển khai, thì các chủ trương 
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đúng đắn của Chính phủ trong việc khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, coi 

kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng của nền kinh tế” là nhân tố hết sức thuận lợi, 

chắp cánh cho ĐLGL thực hiện thành công mục tiêu, chiến lược của mình. Giữ vững 

tinh thần năng động, nắm bắt xu thế, đón đầu các cơ hội, tận dụng thời cơ, phấn đấu tạo 

nên những bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, Tập đoàn Đức 

Long Gia Lai bước vào năm mới 2019 với thông điệp hành động “KỶ CƢƠNG KỶ 

LUẬT - ĐỘNG NÃO SÁNG TẠO - CHỦ ĐỘNG HÀNH ĐỘNG VÀ HIỆU LỰC 

HIỆU QUẢ”, kiên định mục tiêu chiến lược giai đoạn 2018 - 2022, không ngừng tăng 

trưởng về quy mô và hiệu quả.  

Cá nhân Tôi, với khẩu hiệu hành động: “02 sẵn sàng, 03 cƣơng quyết”, Tôi 

quyết tâm đưa Đức Long Gia Lai trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế mạnh 

hàng đầu của Việt Nam vào năm 2022 cả về thương hiệu, vốn hóa, quản trị doanh 

nghiệp và hiệu quả kinh doanh. Tôi cam kết tập trung toàn bộ trí lực, vật lực, hành động 

quyết liệt thực hiện bằng được mục tiêu này; đồng thời sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất, 

đem lại quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông và nhà đầu tư. Mong rằng các thành viên 

HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn Đức Long Gia Lai ủng hộ và 

đồng hành cùng Tôi trong việc thực hiện khẩu hiệu hành động và phấn đấu đạt được mục 

tiêu đã đề ra.  

Sau một năm đầy khó khăn với những kết quả đạt được, tôi xin gửi lời chân thành 

cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã có những đóng góp thiết thực về 

chiến lược, kế hoạch kinh doanh cũng như về quản trị doanh nghiệp. Cám ơn các đối tác 

và khách hàng đã đặt trọn niềm tin vào ĐLGL. Cám ơn toàn thể CBCNV vì sự chuyên 

nghiệp, trung thành, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và nhất là xin cám ơn sự tín 

nhiệm và ủng hộ của Quý cổ đông. Mong rằng, quý vị cổ đông, các đối tác, khách hàng 

tiếp tục tin tưởng, hợp tác gắn bó, ủng hộ HĐQT trên bước đường phát triển hiện tại và 

lâu dài của Tập đoàn ĐLGL.  

Chúng tôi cam kết sẽ thường xuyên thông tin đến quý vị cổ đông, nhà đầu tư và 

khách hàng một cách kịp thời, đầy đủ, công khai và minh bạch. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 



 
 

6 
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

 

 

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

 4. Tình hình tài chính 

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

 6. 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. 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 
về  

 1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 

 của công ty 

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

 3. Tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2018 

 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 
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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 
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+ 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. 

+ Năm 2016 

DLG 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. 

+ 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. 

Ngoài việc tiếp tục đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, năng 

lượng, sản xuất linh kiện điện tử, lĩnh vực đầu tư xây dựng dân dụng 

– cầu đường và công nghiệp. Năm 2018, Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

(ĐLGL) tập trung trong lĩnh vực bất động sản khi thực hiện nhận 

chuyển nhượng trên 98% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại – Dịch vụ Đồng Phú Hưng với nhiều dự án bất động sản 

đa sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất đầu tư nhiều dự 

án có quy mô lớn tại Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Bên cạnh đó, còn mở rộng đầu tư lĩnh vực nông nghiệp khi thực hiện 

mua và nắm giữ 51% cổ phần tại công ty CP Chè Biển Hồ và CTCP 

Cà Phê Gia Lai. 
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     Các hoạt động nổi bật trong năm 2018 

                                                 

 Ngày 05/02/2018, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai phối hợp với Hội 

chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và tịnh xá  Bảo Sơn đã đến thăm và tặng 200 phần quà Tết cho 

người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

 

 Ngày 09/3/2018, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai là nhà tài trợ chính cho 

chương trình Hài kịch – Ca nhạc “ Chào Xuân” do UBND TP.Pleiku phối hợp với Sở 

văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai 

(17/3/1975-17/3/2018). 

 Tháng 01/4/2018, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao. Theo đó, Ông Nguyễn 

Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty BOT & BT Đưc Long 

Đăk Nông, được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay cho 

ông Phạm Anh Hùng. Ông Trần Cao Châu được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay cho 

bà Vũ Thị Hải. Bà Vũ Thị Hải, nguyên Kế toán trưởng, được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng 

Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư.  

 Tháng 5/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai được trao tặng 

bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần 

thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2017. Bằng khen 

do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng.  

 Tháng 9/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đã có cuộc 

làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều sơn ngành trên địa bàn. Nhằm 

đưa ra đề xuất đầu tư nhiều dự án quy mô khá lớn vào địa phương. Theo đó, Công ty 

CP ĐLGL đề xuất thực hiện: 05 dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao, quần thể du lịch 

sinh thái  tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, dự án 

Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hắc Dịch, ... 

 Ngày 06/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm 

vườn chè cổ thụ của công ty CP Chè Biển Hồ (Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

nắm giữ 51% cổ phần) 

 Tháng 11/2018, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) hoàn thành 

thủ tục mua lại toàn bộ dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Bình An – Phước 

Bửu  tại Bà Rịa – Vũng Tàu, với quy mô 21,4 ha, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào 

năm 2020.  
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Thành tích đạt được 

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. 

Được trao tặng Huân 

chương lao động hạng Nhì, 

Ba cho Tập thể có thành 

tích xuất sắc. 
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Đạt Siêu cúp thương 

hiệu mạnh và phát triển  

bền vững, Cúp Sen vàng 

thương hiệu nổi tiếng Việt 

Nam và Quốc tế. 

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; 4 năm liền ông Bùi Pháp được bình chọn trong Top những 

người giàu nhất trên Sàn chứng khoán Việt Nam. 
 

Ngoài  ra, Tập đoàn và 

cá nhân ông Bùi Pháp còn 

được trao tặng nhiều Bằng 

khen, Cúp, Cờ của các bộ, 

ngành, địa phương. 

Trong năm 2017, Ông Chủ 

tịch Bùi Pháp đứng trong top 15 

người giàu trên thị trường chứng 

khoán. 
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Ngành nghề chiến lược: 

Bất động sản 

Cơ sở hạ tầng 

Năng lượng 

Sản xuất linh kiện điện tử 
 

Ngành nghề truyền thống 

Kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn và Khu 

nghỉ dưỡng 

Dịch vụ Bảo vệ, Vệ sĩ 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
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        Mô hình quản trị 
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CHỦ TỊCH HĐQT 

BÙI PHÁP 

 

    h n ch  n  ược 

 

            T 

 

  n  h n  HĐQT 

 

        

Ủ       

HĐQT 

 Ơ 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 tỉnh Gia Lai mà trải rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn còn đang 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. 

Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và b  máy quản lý 

Ủ       

HĐQT 

Ủ       

HĐQT 

Ủ       

HĐQT 

Ủ       

HĐQT 

Ủ       

HĐQT 

Ủ       

HĐQT 
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          Cơ cấu bộ máy quản lý  

 

 

  
 

 
   
 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN THƯ KÝ BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

PHÓ TGĐ DỰ ÁN 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH 

P.KẾ TOÁN 

P.TÀI CHÍNH 

P.QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG 

PHÓ TGĐ 
TT CÔNG TY TV 

CÁC CÔNG TY CON CÁC CÔNG TY LIÊN 
KẾT 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 
 

BAN NỘI CHÍNH 

P.HÀNH CHÍNH 

P.NHÂN SỰ 

P. PR & QT MẠNG 
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      Các 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 

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% 

2 

CTCP Trồng rừng và 

Cây công nghiệp Đức 

Long Gia Lai  

(đã chuyển nhượng 

toàn bộ vốn góp theo 

QĐ số 36/QĐ-HĐQT-

ĐLGL ngày 20/6/2018) 

43 Lý Nam Đế - Trà Bá 

- Pleiku - Gia Lai 

Trồng cây cao su, 

trồng cây lâu năm 

khác, … 

132 98,86% 

3 
CTCP BOT   BT Đức 

Long Đăk Nông 

Số 4, Điện Biên Phủ, 

Tổ 9, 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% 

4 
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, 

… 

 

270 

 

73,49% 



 
 

16 
 

 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2018 

STT Tên Công ty Địa chỉ 
Ngành nghề kinh 

doanh chính 

Vốn điều 

lệ 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

5 

CTCP Đức Long Đà 

N ng (đã chuyển 

nhượng toàn bộ vốn 

góp theo QĐ số 

65/QĐ-HĐQT-ĐLGL 

ngày 29/12/2018) 

47, Bế Văn Đàn, Quận 

Thanh Khê, TP. Đà 

N ng 

Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ trực tiếp cho vận 

tải đường bộ, kinh 

doanh vận tải hàng, … 

 

25 

 

85,00% 

6 

Công ty TNHH Nông 

nghiệp Đức Long Gia 

Lai 

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 

 

99,86% 

7 
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% 

8 
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% 

9 

Công ty TNHH Sản 

xuất – Thương mại – 

Dịch vụ Đồng Phú 

Hưng 

149-151 Đường A9, 

Khu Dân cư Trung Sơn, 

Ấp 4B, xã Bình Sơn, 

Huyện Bình Chánh, 

TP.Hồ Chí Minh 

Kinh doanh Bất 

ddoognj sản, Kinh 

doanh nhà các loại, ... 

200 98,7% 

10 
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% 
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STT Tên Công ty Địa chỉ 
Ngành nghề kinh 

doanh chính 

Vốn điều 

lệ 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

11 
Công ty CP Cà Phê 

Gia Lai 

97 Phạm Văn Đồng/ 

Yết Kiêu, Phường 

Thống Nhất, Thành phố 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nông nghiệp, 

mua bán nông nghiệp, 

trồng cây cà phê, ... 

146,763 51% 

II. Công ty liên kết 

1 

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao thông 

Gia Lai 

53 Quang Trung 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% 

2 

Công ty TNHH Cung 

ứng vật tư nguyên liệu 

Tây Nguyên 

02 Đặng Trần Côn -Trà 

Bá - Pleiku - Gia Lai 

Buôn bán vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng, … 

 

60 

 

33,33% 

3 
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% 

4 
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 

Kinh doanh Bất động 

sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, 

… 

2,28 40,00% 

5 
Công ty CP Điện mặt 

trời DLG Ninh Thuận 

Số 08, Triệu Quang 

Phục, Phường Mỹ Hải, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, Ninh Thuận. 

Xây dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng 

khác, sản xuất truyền 

tải và phân phối điện, 

… 

90 20% 
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      Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 

 Phấn đầu đến năm 2020, 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. 

 Về doanh thu và lợi nhuận: Đức Long Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng doanh thu 

hàng năm đạt từ 30% - 50%. 

 Về thị trƣờng: 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 trƣờng, xã hội, cộng đồng của Công ty 

 Đối với môi trƣờng: 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 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. 

 

        Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn 
 

 Trở thành Tập đoàn đầu tƣ đa ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2020 với 

các Lĩnh vực cốt lõi: 

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

Định hƣớng phát triển 
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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 1 và 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 trên 

gần 150 Km đường BOT với thời gian thu 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, xây dựng các khu hành chính 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: Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án bất động sản tại Quận 8 và 

Quận Bình Tân TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, .... Nguồn đất có được từ các dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng bằng hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng), Đức Long Gia Lai tiếp tục 

triển khai các dự án đầu tư bất động sản tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong giai 

đoạn 2019 - 2020 và các năm tiếp theo. Đưa Đức Long Gia Lai trở thành thương hiệu 

đứng đầu cả nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản trong tương lai.  

Năng lƣợng: Tập trung phát triển nguồn năng lượng tái tạo, theo hình thức phân 

tán kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại Đức. 

Phấn đấu đưa dự án trở thành mô hình kiểu mẫu tại Việt Nam trong tương lai. 

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 2019). 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, dự kiến sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý và khởi công từ 2019 - 2020. Lập thủ tục 

đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió kết hợp du lịch tại các tỉnh: Ninh 

Thuận, Bình Thuận với tổng công suất từ 700 - 800 MW, vốn đầu tư từ 20.000 - 30.000 

tỷ đồng trong giai đoạn 2019 - 2022. 

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 nước ta, 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 
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Đông và Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Seoul Hàn Quốc. Hoàn thành việc lắp 

đặt thiết bị máy móc, đưa Nhà máy điện tử tại Khu Công nghệ cao - Quận 9, TP.HCM 

vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đi các nước.  

 

 

 

 

     Các yếu tố rủi ro 

 

 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.  

Các cường quốc lớn đang dần rời khỏi hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên cơ 

sở các quy tắc, vốn có lợi cho những nền kinh tế nhỏ mở cửa như Việt Nam. Bất chấp 

những thách thức trên, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy “sự dẻo dai”. Tăng trưởng 

GDP ở mức cao với con số 7,08%. Điều đáng ghi nhận là, dù tăng trưởng GDP ở mức 

cao, song nền kinh tế vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng đảm bảo mục tiêu 

kiểm soát dưới 4%, nợ công giảm so với năm 2017... Điều đó cho thấy Chính phủ không 

chỉ tập trung cho con số tăng trưởng mà còn chú trọng vào chất lượng tăng trưởng, đảm 

bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô đó, Tập đoàn Đức Long Gia 

Lai đã trải qua một năm hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực. 

 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 

Các rủi ro 
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khoản lãi suất thả nổi. Trong năm, lãi suất có diễn biến tốt khi tình hình vĩ mô ổn định, 

lạm phát thấp 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 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. 
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     Rủi ro đặc thù ngành 

 

 Rủi ro đối với ngành kinh doanh bến xe và bãi đỗ 

Với đặc điểm của ngành là chỉ cần đầu tư lần đầu và tiếp tục công tác duy tu, thu 

phí nên đây là ngành ổn định ít bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế. Ngoài ra, với hình 

thức đầu từ “Nhà nước và tư nhân cùng làm” giúp cho hoạt động của công ty đảm bảo 

lâu dài, không bị ảnh hưởng bởi chính sách. Dòng tiền của ngành vẫn ổn định do nhu 

cầu đi lại của người dân vẫn cao. Do đó đây là ngành ít rủi ro và có nguồn thu ổn định. 

 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. 

 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: 

Kể từ ngày 16/7/2015, Công ty TNHH Mass Noble Investments (“Mass Noble”) 

chính thức trở thành công ty con của Đức Long Gia Lai có trụ sở tại Hồng Kông, hoạt 

động chính trong lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử. 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 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. Đây có thể coi là một thành công của Mass Noble trong thời gian 

qua. Sự khéo léo định hướng đúng mục tiêu và lựa chọn đúng phân khúc đã giúp Mass 

Noble dần xây dựng được hình ảnh và uy tín trên thị trường. 
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Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2018: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018 2018/2017  

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 2.490.622 2.913.845 2.916.842 0,103% 

2 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 2.014.661 2.409.618 2.483.969 3,086% 

3 Lợi nhuận gộp Triệu đồng 462.621 487.891 430.323 -11,799% 

4 
Doanh thu hoạt 

động tài chính 
Triệu đồng 87.908 153.392 161.664 5,393% 

5 
Chi phí hoạt 

động tài chính 
Triệu đồng 309.517 352.361 342.436 -2,817% 

6 Chi phí bán hàng Triệu đồng 18.970 41.173 27.430 -33,379% 

7 
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
Triệu đồng 131.360 171.851 193.870 12,813% 

8 
Lợi nhuận thuần 

từ HĐ SXKD 
Triệu đồng 90.845 76.103 28.276 -62,844% 

 

Tình hình hoạt động  

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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STT Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018 2018/2017  

9 Lợi nhuận khác Triệu đồng -5.320 12.650 8.272 -34,604% 

10 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Triệu đồng 85,525 88,752 36.549 -58,819% 

11 
Lợi nhuận sau 

thuế 
Triệu đồng 55,405 59,362 14.353 -75,821% 

 

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã tận dụng mọi 

nguồn lực để thực hiện kế hoạch và tạo lợi nhuận cho cổ đông. Kết thúc năm tài chính 

2018, doanh thu thực hiện được 2.916,8 tỷ đồng, đạt 91,15% kế hoạch, tăng 0,1% so với 

năm trước; lợi nhuận sau thuế 14,35 tỷ đồng, bằng 24,17% so với năm trước. Hoạt động 

SXKD của Đức Long Gia Lai đang đi vào ổn định và tạo được nguồn vốn thường xuyên 

cho việc đầu tư các lĩnh vực trọng yếu. Một số lĩnh vực hoạt động đầu tư và kinh doanh 

có sự tăng trưởng khá, nhất là trong các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng thu phí, năng lượng, sản 

xuất linh kiện điện tử, …; 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

Chỉ tiêu ĐVT KH 2018 TH 2018 
Tỷ lệ hoàn 

thành 

Doanh thu Tỷ đồng 3.200 2.917 91,16% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 140 14,4 10,29% 

 

 

 Trong điều kiện kinh tế trong và ngoài nước dù đã khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều 

khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy doanh thu và lợi nhuận đạt được vẫn chưa đạt mức 

kỳ vọng của ĐHĐCĐ thường niên 2018. 
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- Danh sách Ban điều hành:  

 

 

 

 

 

Trình độ: Cử nhân luật  

Quá trình công tác: 

 2000 – 2005: nhân viên kinh doanh nông sản công ty 

XNK Gia Lai. 

 2006 – 2010: nhân viên kinh doanh nông sản công ty 

TNHH An Lạc. 

 11/2010 – 04/2011: Trợ lý chủ tịch HĐQT Tập đoàn 

Đức Long Gia Lai. 

 4/2011 – 31/12/2013: Trưởng ban đầu tư Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 1/1/2014 đến 31/3/2018: Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

S

T

T 

Thành viên Chức vụ 

Số lƣợng 

cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 
Ghi chú 

1 Phạm Anh Hùng Tổng giám đốc 0 0 
Đã miễn nhiệm ngày 

31/03/2018 

2 Nguyễn Trung Kiên Tổng giám đốc 2.451.058 0,82 
Đã bổ nhiệm ngày 

01/4/2018 

3 Phạm Minh Việt Phó Tổng giám đốc  0 0 
 

4 Phan Xuân Viên Phó Tổng giám đốc  0 0 
Đã miễn nhiệm ngày 

31/1/2018 

5 Trần Văn Phương Phó Tổng giám đốc  68.389 0,023  

6 Vũ Thị Hải Phó Tổng giám đốc 35.479 0,012 
Đã bổ nhiệm ngày 

01/4/2018 

7 Trần Cao Châu Kế toán trưởng 525.000 0,175 
Đã bổ nhiệm ngày 

01/4/2018 

Ông Phạm Anh Hùng – Tổng Giám đốc 

(Đã miễn nhiệm ngày 31/03/2018) 

Tổ chức và nhân sự 
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Trình độ: Kỹ  sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

 1999 - 2003: Nhân viên kỹ thuật Công ty Công trình 

86. 

 03/2003 - 02/2007: Nhân viên ban QLDA bến xe Đức 

Long Gia Lai. 

 03/2007 - 08/2010: Giám đốc, Ban QLDA Đức Long 

Tower- Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 10/2010 – 3/2018 :  Giám đốc Công ty CP BOT   Đức Long Đak Nông 

 4/2018 – nay: Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 

 

 

 

Trình độ: Kỹ sư xây dựng cầu đường 

Quá trình công tác: 

 2000 - 2003: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty 

TNHH Tư vấn Công trình Sài Gòn. 

 2003- 2006 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP 

Tư vấn Phương Nam.  

 2006 - 2008: Giám đốc điều hành dự án Công ty 

CP ĐTXD và Thương mại Thăng Long.  

 2008 - 2010: Trưởng ban BOT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng Công ty CP Tập đoàn Đức 

Long Gia Lai. 

 2/2017 – nay: Tổng Giám đốc CTCP BOT   BT Đức Long Gia Lai 

Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng Giám đốc 
(Đã bổ nhiệm ngày 01/4/2018) 

Ông Phạm Minh Việt – Phó Tổng giám đốc 
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Trình độ: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

 1990 – 2005: Giám đốc Công ty XNK thương 

mại Thừa Thiên – Huế. 

 2005 – 2006: Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia 

Lai. 

 2007 – 1/2018: Phó Tổng Giám đốc phụ trách các dự án phía Nam. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Ông Phan Xuân Viên – Phó Tổng giám đốc 

(Đã miễn nhiệm ngày 31/1/2018) 

Ông Trần Văn Phƣơng – Phó Tổng giám đốc 
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 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. 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. 

 

      Những thay đổi trong ban điều hành 

 

Nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao trong nhiệm kỳ mới, tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, đảm bảo guồng máy vận hành xuyên suốt, nhất là trong giai đoạn ĐLGL 

không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư trong và ngoài nước. Đầu tháng 

4/2018, Tập đoàn đã có sự thay đổi đột phá  khi miễn nhiệm và bổ nhiệm Ban lãnh đạo 

mới. Theo đó, Ông Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1974), Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng 

giám đốc Công ty BOT   BT Đức Long Đăk Nông, được bổ nhiệm vào vị trí Tổng 

Giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay cho ông Phạm Anh Hùng. Ông Trần Cao Châu 

(sinh năm 1971), nguyên Trưởng Ban Kiểm soát, được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng 

thay cho bà Vũ Thị Hải. Bà Vũ Thị Hải (sinh năm 1966), nguyên Kế toán trưởng, được 

bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Trưởng Ban quan hệ nhà 

đầu tư.  

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

với người lao động. 

 

Bà Vũ Thị Hải – Phó Tổng giám đốc 

(Đã bổ nhiệm ngày 01/4/2018) 
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 Thống kê nhân sự 

Tổng số lượng cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn tính đến 31/12/2018 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 2018 là 9 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân hàng tháng trên 9,5 

triệu đồng/người/tháng. 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng) 8.000.000 9.000.000 9.000.000 

Thu nhập bình quân (đồng/ngƣời/tháng) 8.500.000 9.500.000 9.500.000 

 Một số chính sách và thay đổi trong chính sách đối với ngƣời 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 
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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. 

 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 họat động 

của Tập đoàn trong những năm tiếp theo. 

Tập đoàn có kế hoạch đánh giá năng lực và công việc định kỳ (6 tháng/lần), qua 

đó đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu 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 lƣơng: 

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 đã làm việc tại Công ty từ 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 
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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. 

 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 pháp 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. 

 

      Môi trƣờng - 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, ngày Hội gia đình và 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 tƣ lớn 

 

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

Đầu tƣ ngắn hạn 

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 

Cho vay ngắn hạn tổ chức Tr.đồng 481.256 810.551 

Cho vay ngắn hạn cá nhân Tr.đồng 508.143 601.356 

 

Đầu tƣ dài hạn 

Chỉ tiêu 
2017 

(Tr.đồng) 

2018 

(Tr.đồng) 

Đầu tƣ góp vốn 2.700 1.500 

CTCP Dịch vụ công cộng ĐL Bảo Lộc 480 480 

CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Đức Long Gia Lai 1.020 1.020 

CTY TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang GL 1.200 - 

Cho vay 752.538 476.062 

Công ty TNHH MTV Việt Gia Phát 324.063 - 

CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai 18.200 17.000 

Công ty CP đầu tư xây dựng Vạn Gia Long 14.839 11.928 

Công ty CP Trồng rừng   Cây công nghiệp ĐLGL - 2.389 

Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku Gia Lai - 171.015 

Nguyễn Tân Tiến 44.666 - 

Nguyễn Thanh Tâm 279.600 - 

Nguyễn Tấn Đạt 26.789 218.896 

Hồ Thị Mỹ Trinh 9.696 39.234 

Các đối tượng khác 34.685 15.600 

 

Tình hình đầu tƣ, tình hình thực hiện các dự án 
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      Tình hình thực hiện các dự án 

 

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). Tình hình sử dụng vốn 

đến ngày 31/12/2018: 

STT Dự án 

Số tiền sử dụng 

vốn đã huy động 

từ đợt phát hành 

Số tiền đã sử dụng 

từ đợt phát hành 

Số tiền chƣa sử 

dụng hết từ đợt 

phát hành 

Lý do chƣa 

sử dụng hết 

số tiền 

1 

Dự án chăn nuôi, 

phát triển bò sữa 

và bò thịt 

300.000.000.000 177.716.686.733 122.283.313.267 
Dự án đang 

triển khai 

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 500.000.000.000 377.716.686.733 122.283.313.267 - 

 

       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 2017 Năm 2018 

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.600,86 1.880,95 

2 LNTT Tỷ đồng 17,51 39,3 
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STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

3 Tài sản Tỷ đồng 874,82 927 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 320,06 320,06 

 

CTCP BOT&BT Đức Long Đăk Nông 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

1 Doanh thu Tỷ đồng 204,15 210,17 

2 LNTT Tỷ đồng 31,57 41,63 

3 Tài sản Tỷ đồng 1.245,53 1.247 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 250,00 250,00 

 

Công ty CP Đầu tƣ và Kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

1 Doanh thu Tỷ đồng - 12,91 

2 LNTT Tỷ đồng 0,27 1,34 

3 Tài sản Tỷ đồng 670,04 726,61 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 601 601 
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CTCP Chè Biển Hồ 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 

1 Doanh thu Tỷ đồng 71,09 

2 LNST Tỷ đồng 3,64 

3 Tài sản Tỷ đồng 152,61 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 89,36 

 

Chỉ tiêu tài chính của một số công ty liên kết 

 

Công ty CP tƣ vấn xây dựng giao thông Gia Lai 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

1 Doanh thu Tỷ đồng 24,31 21,69 

2 LNTT Tỷ đồng 2,22 2,16 

3 Tài sản Tỷ đồng 36,13 39,68 

4 Vốn điều lệ Tỷ đồng 2,96 2,96 
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Tình hình tài chính:  

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm 

1 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 8.312.491 8.712.258 4,809% 

2 Doanh thu thuần Triệu đồng 2.897.509 2.914.292 0,579% 

3 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
Triệu đồng 76.103 28.276 -62,845% 

4 Lợi nhuận khác Triệu đồng 12.650 8.272 -34,609% 

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 88.752 36.549 -58,819% 

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 59.362 14.353 -75,821% 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 1,87 1,60 

 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Lần 1,57 1,31 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

+  Tổng  Nợ/Tổng tài sản  % 59,67 60,03  

Tình hình tài chính 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Ghi chú 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,47 1,50  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 

quân 

Vòng 4,8 3,86 

 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,35 0,34 
 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần % 2,04 0,49 

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu 
% 1,76 0,41 

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản 
% 0,71 0,16 

 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 2,62 0,97 

 

 

Tất cả các chỉ số tài chính đều thể tình hình tài chính lành mạnh với mức độ thanh 

khoản trong ngắn hạn tốt. Các chỉ số thanh toán phản ánh khả năng thanh toán các khoản 

nợ ngắn hạn, đến hạn và đáp ứng kịp thời các khoản vay cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh.  
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So sánh tình hình tài chính năm 2018 với công ty cùng ngành 

STT Chỉ tiêu ĐVT DLG HAG Chênh lệch 

1 Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 8.712 48 8.664 

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 2.914 5 2.909 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 28,28 0,94 27,34 

4 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 8,27 -0,89 9,16 

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 36,55 0,47 36,08 

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 14,35 0,006 14,344 

 

 

 

 

 

 

               

      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 04/10/2018 

 Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu: 

Đối tƣợng Số lƣợng cổ phiếu Tỷ lệ 

Cổ đông trong nƣớc 263.405.646 88,004% 

Cá nhân 260.469.456 87,023% 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 
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Tổ chức 2.936.190 0,981% 

 Cổ đông nƣớc ngoài 35.904.074 11,996% 

Cá nhân 445.989 0,149% 

Tổ chức 35.458.085 11,847% 

Tổng 299.309.720 100% 

 

 

 Danh sách cổ đông lớn: 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Số CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD 
Địa chỉ Số lƣợng cổ phần Tỷ lệ 

Bùi Pháp 230512386 03 Trần Quang Khải, 

TP. Pleiku, Gia Lai 
64.226.523 21,46% 

PYN ELITE 

FUND (NON-

UCITS) 

CA5604 

C/O PYN 

RAHASTOYHTIO 

OY, PL 139 00101, 

HELSINKI, 

FINLAND 

31.858.597 10,65% 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO TỶ LỆ SỞ HỮU 

Cổ đông sở hữu dưới 1% 

Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% 

Cổ đông sở hữu trên 5% 

26% 

32% 
42% 
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 QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN 2007-2018 (TỶ ĐỒNG) 

 

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN 2007-2018 (TỶ ĐỒNG) 

Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu:  

Trong năm 2018, Đức Long Gia Lai đã tăng vốn điều lệ lên 2.993.097.200.000 

đồng sau khi thực hiện phát hành thành công 14.251.905 cổ phiếu để trả cổ tức năm 

2017. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có  

Các chứng khoán khác: Không có 

 

  

 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là BOT, linh kiện điện tử, năng 

lượng, xây dựng và dịch vụ bất động sản. 

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

nhà máy tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong năm, Công ty luôn đáp ứng những yêu cầu 
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khắc khe về môi trường ở các nước sở tại. 

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

mặt trời). 

- Lĩnh vực BOT, xây dựng và dịch vụ bất động sản: 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 

     Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng 

 

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, xây dựng và dịch vụ bất động sản: 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 
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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 

 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 phƣơng 

 

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 
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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 trƣờng vốn xanh theo hƣớng 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 

duyệt năm 2012 đưa ra 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 nhiệm vụ này, Chính phủ cũng đã phê duyệt Kế hoạch 

hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó có việc hình 

thành khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh, nhằm huy động vốn cho tăng trưởng 

xanh. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của Chính phủ còn 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. 
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- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 có những bước chuyển biến tích cực. Năm 

2018 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có chỉ tiêu cao hơn Quốc hội 

giao, cao hơn chỉ tiêu ghi trong Nghị quyết 01 của Chính phủ. Trong năm qua, kinh tế vĩ 

mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng GDP năm 2018 của đất nước 

đạt 7,08% cao nhất trong 10 năm qua. Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ ở mức cao, tăng 

hơn 11,4%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 

13,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,7%. Khách 

quốc tế trong năm đạt 15,5 triệu lượt, tăng 11,7%. Xuất siêu ở mức kỷ lục 7,2 tỷ USD. 

Thành lập mới doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Các doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới với vốn đăng ký tăng 14,1%, tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt hơn 3,8 triệu tỷ 

đồng. Hơn 34 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động. 

- Nền kinh tế Việt Nam nhiều khả năng sẽ tăng trưởng tốt trong ngắn hạn nhờ nhu 

cầu nội địa được duy trì, điều kiện kinh doanh được cải thiện, môi trường kinh tế vĩ mô 

ổn định. 

- Bên cạnh sự phát triển đầy triển vọng, vẫn tiềm ẩn những rủi ro đang tích tụ. 

Trong bối cảnh thương mại Việt Nam có độ mở cao, dư địa chính sách tài khóa và tiền tệ 

còn hạn chế, Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài. 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.  

 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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- Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, ĐLGL có được những yếu 

tố thuận lợi và khó khăn sau đây: 

 Thuận lợi:  

Trong năm 2018, nền kinh tế tăng trưởng tốt trong ngắn hạn nhờ nhu cầu nội địa 

được duy trì, điều kiện kinh doanh được cải thiện, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.  

Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các thế mạnh s n 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; 

Có mục tiêu, chiến lược phát triển đúng đắn do HĐQT đề ra, được các kỳ Đại hội 

cổ đông thông qua, là cơ sở cho việc định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đầu tư 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; 

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 tƣ: 

Năm 2018, được đánh giá là năm thành công trong hoạt động đầu tư của Đức 

Long Gia Lai. Một số sự kiện đầu tư nỗi bật trong năm là: 

 Tháng 11/2018, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) hoàn thành thủ tục 

mua lại toàn bộ dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Bình An – Phước Bửu  

tại Bà Rịa – Vũng Tàu, với quy mô 21,4 ha, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào 

năm 2020. Đức Long Gia Lai tiếp tục triển khai các dự án đầu tư bất động sản tại 

TP.HCM trong giai đoạn 2019 - 2025 và các năm tiếp theo.  
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 Đức Long Gia Lai đã làm việc với Sở Kế hoạch   Đầu tư TP.Hồ Chí Minh để hoàn 

tất thủ tục trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét chủ trương đầu tư Dự án đầu 

tư đường Tam Tân và nút xoay cầu An Hạ bằng hình thức BT, đổi đất lấy hạ tầng;  

 Các dự án đầu tư theo hình thức BT trên sẽ đem về cho ĐLGL các khu đất tiềm năng 

tại các cơ sở để ĐLGL đẩy mạnh đầu tư, phát triển mạnh mẽ bất động sản trong giai 

đoạn 2018 - 2022 và các giai đoạn tiếp theo; 

 Đức Long Gia Lai đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng của Dự 

án Điện mặt trời Thuận Nam Đức Long tại tỉnh Ninh Thuận và Dự án Điện mặt trời 

Vĩnh Hảo 9 tại tỉnh Bình Thuận, dự kiến hoàn hoàn thành xây dựng vào Quý 

IV/2019. Bên cạnh đó, ĐLGL đang hoàn chỉnh các thủ tục xin chủ trương đầu tư các 

dự án điện gió và điện mặt trời tại các tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk….; 

 Đức Long Gia Lai hoàn thiện việc lắp ráp thiết bị nhà máy thủy điện Tân Thượng tại 

Lâm Đồng với công suất 22MW, tổng mức đầu tư 765 tỷ đồng; và các dự án thủy 

điện nhỏ và vừa khác tại các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Kon Tum.  

 Kết quả đạt được của các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 2018 một lần nữa 

khẳng định chiến lược đúng đắn của HĐQT trong việc 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 đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban lãnh đạo ĐLGL, s n sàng song 

hành cùng Đức Long Gia Lai trong những chặng đường sắp tới. Với những nền tảng 

đạt được trong năm 2018, bước sang năm 2019, ĐLGL khẳng định sẽ đẩy nhanh tốc 

độ tăng trưởng, 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 VND 

 Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
Tăng trƣởng 

2018/2017 

% tăng 

giảm 

 Tài sản ngắn hạn 

 Tiền và các khoản tương đương tiền 373.766 79.632 -294.134 -78,69% 

 Đầu tư ngắn hạn 297.462 264.000 -33.462 -11,25% 

 Các khoản phải thu ngắn hạn 2.056.915 2.950.478 893.563 43,44% 

 Hàng tồn kho 541.211 745.032 203.821 37,66% 

 Tài sản ngắn hạn khác 28.627 22.533 -6.094 -21,29% 

 Tổng tài sản ngắn hạn 3.297.981 4.061.676 763.695 23,16% 

 Tài sản dài hạn 

 Các khoản phải thu dài hạn 1.252.611 801.838 -450.773 -35,99% 

 Tài sản cố định 2.664.947 2.992.447 327.500 12,29% 

 Bất động sản đầu tư 105.326 103.350 -1.976 -1,88% 

 Tài sản dở dang dài hạn 660.713 405.373 -255.340 -38,65% 

 Các khoản đầu tư dài hạn 29.040 28.449 -591 -2,04% 

 Tài sản dài hạn khác 301.872 319.125 17.253 5,72% 

 Tổng tài sản dài hạn 5.014.509 4.650.582 -363.927 -7,26% 

 Tổng tài sản 8.312.490 8.712.258 399.768 4,81% 

  

 

 

 

Tình hình tài chính 
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    Tình hình nợ phải trả 

 

ĐVT: Triệu VND 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
Tăng trƣởng 

2018/2017 

% tăng 

giảm 

Nợ phải trả 

Nợ ngắn hạn  1.759.611 2.531.881 772.270 43,89% 

Nợ dài hạn  3.201.120 2.698.222 -502.898 -15,71% 

Tổng nợ 4.960.731 5.230.103 269.372 5,43% 

Vốn chủ sở hữu  

Vốn chủ sở hữu 3.351.760 3.482.323 130.563 3,9% 

Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu  
2.850.578 2.993.097 142.519 5% 

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối 180.792 42.003 -138.789 -76,77% 

Tổng nguồn vốn  8.312.491 8.712.258 399.767 4,81% 

   

    Một số yếu tố khác 

 

 Về ảnh hƣởng 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. 
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 Về ảnh hƣởng 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. 

 

 

 

               

- 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 Cty 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 

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

 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: 08/3, 30/4, 01/5, 2/9, 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 1/6, tổ chức Trung 

thu cho con em cán bộ Tập đoàn ... 

- Thi đua khen thƣởng: 

Với sự nổ lực không ngừng nghỉ, năm qua Tập đoàn đã được UBND tỉnh tặng cờ 

thi đua cho đơn vị xuất sắc Khối Doanh nghiệp; tập thể Tập đoàn và cá nhân Chủ tịch 

HĐQT được tặng nhiều bằng khen của các bộ, ngành TW. 

   

    Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai 

 

Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2018 nhưng 

không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Các thách thức an 

ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt. 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. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình SXKD năm 2018, theo dõi dự báo và nhận định tình 

hình nền kinh tế trong nước và thế giới, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch sản 
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xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo, thông qua Đại hội cổ đông kỳ này, như 

sau: 

- Mục tiêu, định hƣớng: Thực hiện mục tiêu, định hướng chiến lược của Đức Long 

Gia Lai trong năm 2019 và các năm tiếp theo, là: Tiếp tục tập trung vào các ngành nghề 

chiến lược: Cơ sở hạ tầng; Bất động sản; Năng lượng; 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 2019: 

CHỈ TIÊU 2019 2020 

- Doanh thu 4.000 5.200 

- Lợi nhuận sau thuế 250 350 

 

- Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019: 

 Đẩy mạnh tiến độ thi công các Dự án: Dự án thủy điện Tân Thượng, các dự án thủy 

điện khác trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; các Dự án Bất động sản 

tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,…để góp phần tăng doanh thu của 

ĐLGL trong năm 2019 và những năm tiếp theo; 

 Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án tiềm năng đã được các cơ quan chức năng chấp 

thuận chủ trương đầu tư: Dự án đường Tam Tân và Nút xoay An Hạ thành phố Hồ 

Chí Minh, Dự án đường cao tốc Bắc - Nam, các Dự án Bất động sản ở các tỉnh miền 

Trung và Tây Nguyên, các dự án điện mặt trời tại Đăk Lăk, Bình Thuận, Ninh 

Thuận… 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; 

 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 
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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 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.  

 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.  

 

2.  

3.                

 

- Về an sinh xã hội: Trong năm qua, ĐLGL đã đóng góp tích cực vào công tác an 

sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, văn hóa và thể thao của tỉnh nhà. Tham gia là nhà tài trợ 

chính cho các chương trình nghệ thuật, văn hóa phục vụ cộng đồng của tỉnh nhà; thăm 

và tặng 200 phần quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; Với những đóng góp trong công tác thiện nguyện thời gian qua, 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai vinh dự được Hội chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tặng Bằng 

khen “Tấm lòng vàng nhân đạo”. 

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

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trƣờng và xã hội của công ty 
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sản xuất kinh doanh nên ĐLGL đặc biệt quan tâm đến công tác khai thác tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ môi trường:  

 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. 
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Năm 2018 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có chỉ tiêu cao 

hơn Quốc hội giao, cao hơn chỉ tiêu ghi trong Nghị quyết 01 của Chính phủ. Trong năm 

qua, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng GDP năm 

2018 của đất nước đạt 7,08% cao nhất trong 10 năm qua. Sản xuất công nghiệp tiếp tục 

giữ ở mức cao, tăng hơn 11,4%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục tăng 

trưởng ấn tượng 13,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 

12,7%. Khách quốc tế trong năm đạt 15,5 triệu lượt, tăng 11,7%. Xuất siêu ở mức kỷ lục 

7,2 tỷ USD. Thành lập mới doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Các doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới với vốn đăng ký tăng 14,1%, tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt hơn 

3,8 triệu tỷ đồng. Hơn 34 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động. 

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi song hành với thử thách, cả nước vẫn còn phải đối mặt 

với nhiều khó khăn, thách thức: Chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm, năng suất 

lao động chưa cao; một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng thấp; tình hình sản xuất kinh 

doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ chế chính sách còn bất cập; nhiều doanh nghiệp 

mới được thành lập nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều kiện kinh doanh, 

thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực rườm rà, phức tạp,… 

Trong bối cảnh đó, 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 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

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 trƣờng và xã hội 
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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. 

Chủ trương đúng đắn đó đã được thể hiện qua những kết quả mà Đức Long Gia 

Lai đã phấn đấu đạt được trong năm 2018, như sau:  

 

    Tình hình hoạt động các ngành nghề và kết quả kinh doanh 

 

Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty đã được triển khai thông suốt, 

đem lại hiệu quả khá tốt, tập trung vào các lĩnh vực: Linh kiện điện tử, xây dựng dân 

dụng, chế biến gỗ, đá, bất động sản, kinh doanh thương mại - dịch vụ... Hàng hóa, sản 

phẩm của Đức Long Gia Lai luôn được đánh giá cao về mẫu mã, chất lượng, giá cả hợp 

lý.  

Kết thúc năm tài chính 2018, doanh thu thực hiện được 2.916,8 tỷ đồng, tăng so 

với cùng kỳ năm trước. Mặc dù kết quả lợi nhuận chưa đáp ứng được chỉ tiêu kế hoạch 

đã được Đại hội cổ đông năm 2018 đề ra, nhưng HĐQT đã có những chiến lược kinh 

doanh để đảm bảo được quyền lợi của cổ đông. 

    Công tác đầu tƣ 

 

Năm 2018, đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với Đức Long Gia Lai, đó là: 

- Về lĩnh vực năng lƣợng tái tạo: Đức Long Gia Lai hoàn thiện việc lắp ráp thiết 

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

765 tỷ đồng. Đức Long Gia Lai đã được UBND các tỉnh đồng ý cho lập dự án đầu tư và 

đề xuất bổ sung quy hoạch các dự án điện năng lượng mặt trời Thuận Nam Đức Long tại 

Ninh Thuận, Dự án điện năng lượng mặt trời Vĩnh Hảo 9 tại tỉnh Bình Thuận; các dự án 

thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ…; 

- Về lĩnh vực đầu tƣ khách sạn - nghỉ dƣỡng: Hàng loạt các khách sạn, khu nghỉ 

dưỡng được khởi động quyết liệt: thi công Khách sạn 04 sao Đức Long Gia Lai; hoàn 

thành thủ tục mua lại toàn bộ dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Bình An – 

Phước Bửu  tại Bà Rịa – Vũng Tàu, với quy mô 21,4 ha, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 

1 vào năm 2020.  

- Lập thủ tục phát triển đầu tư nhiều dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí 
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Minh. Ngoài các dự án đã và đang triển khai, như: Dự án New Land - Quận 8, Dự án 

Western Park - Quận Bình Tân; Đức Long Gia Lai đã khởi động các dự án Gò Ô Môi, 

Dự án Nguyễn Thị Thập - Quận 7, và nhiều dự án khác tại thành phố Hồ Chí Minh,…; 

 

   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. 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. 

 

   Về các tác động liên quan đến môi trƣờng 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. Bênh 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. 
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4.  

5.                

 

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. 

 

6.  

7.                

 

   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 2018 đã miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Trạc và tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên 

HĐQT mới: Ông Đào Đức Hạnh, ông Jaegyun Kim và ông Paul Anthony Murphy. Tuy 

nhiên vì điều kiện sức khỏe, ngày 29/12/2018, ông Đào Đức Hạnh đã nộp đơn xin từ 

nhiệm thành viên HĐQT. Hiện tại, HĐQT Công ty có 06 thành viên, gồm các Ông: Bùi 

Pháp, Phạm Anh Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Đoàn Nguyên Tiêu, ông Jaegyun Kim và 

ông Paul Anthony Murphy. Công ty đang nỗ lực tìm kiếm người có năng lực, kiến thức 

về kinh tế để có thể tư vấn cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bầu bổ sung 

tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. 

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động đúng Quy chế 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 
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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 32 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 2018, các thành viên HĐQT 

tự nguyện không nhận thù lao do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận. 

 

   Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, năm qua, Đức 

Long Gia Lai đã thực hiện việc thay đổi mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành nhằm 

tăng cường hiệu quả trong giải quyết công việc. Về công tác tổ chức, từ tháng 4/2018, 

Đức Long Gia Lai đã bổ nhiệm mới ông Nguyễn Trung Kiên làm Tổng Giám đốc thay 

thế cho ông Phạm Anh Hùng, bổ nhiệm ông Trần Cao Châu làm kế toán trưởng thay cho 

bà Vũ Thị Hải, đồng thời bổ nhiệm bà Vũ Thị Hải làm Phó Tổng Giám đốc tài chính. 

Việc thay đổi các nhân sự mới trên đây không nằm ngoài mục đích tăng cường các nhân 

sự có chất lượng cao vào bộ máy quản trị điều hành nhằm đổi mới quản lý, thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu chiến lược phát triển ngày càng mạnh mẽ và đi vào chiều sâu đã 

được các kỳ Đại hội cổ đông của Đức Long Gia Lai đề ra. 

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc trước và sau khi được củng cố đã phát huy được 

vai trò trách nhiệm của mình. Tại các phiên họp định kỳ hàng quý của HĐQT, Tổng 
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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 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 

và chỉ đạo một cách sát sao, quyết liệt Ban Tổng Giám đốc trong việc chủ động triển 

khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời, có hiệu quả 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 Ban TGĐ điều 

hành công việc thường xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty 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 

Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị 

- Đức Long Gia Lai trung thành với chiến lược tái cấu trúc các ngành nghề đã được 

đề ra tại các kỳ đại hội trước đây, dựa trên nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương 

châm: “Đổi mới - Phát triển - Chia sẻ - Đoàn kết - Tôn chỉ pháp luật”; với mục tiêu: 
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“Xây dựng Công ty thành một tập đoàn đầu tƣ đa ngành mạnh hàng đầu của Việt 

nam cả về vốn hóa, thƣơng hiệu, công nghệ, năng lực quản trị và hiệu quả kinh 

doanh, khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nƣớc và quốc tế”. 

- Định hướng của Đức Long Gia Lai trong thời gian đến sẽ tiếp tục tập trung vào 

các ngành nghề chiến lược: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BT và PPP; Đầu 

tư kinh doanh bất động sản đa sản phẩm; Đầu tư năng lượng (Thủy điện, điện mặt trời); 

Sản xuất điện tử và linh kiện điện tử; đồng thời sẽ đầu tư có chọn lọc một số lĩnh vực, 

ngành nghề truyền thống hiện đang đem lại hiệu quả. 

Định hƣớng phát triển các ngành nghề nhƣ sau 

- Về cơ sở hạ tầng: Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được các cơ quan chức năng 

phê duyệt, Đức Long Gia Lai sẽ triển khai đầu tư các dự án có quy mô lớn về cơ sở hạ 

tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP), gồm: Hợp đồng BT, đổi đất lấy hạ tầng Dự án 

đầu tư cơ sở hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đức Long Gia Lai sẽ tiếp tục 

đầu tư về hạ tầng các dự án giao thông đường bộ, sân bay, cảng biển… trong cả nước 

bằng các hình thức BOT và BT; 

 

- Về bất động sản: Đức Long Gia Lai sẽ đầu tư mạnh vào bất động sản đa sản 

phẩm, tập trung tại Tp. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài 03 dự án đã khởi 

công và bán hàng với 4.500 căn hộ, tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, sẽ hoàn thành, bàn giao 
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nhà vào năm 2021 - 2022; Đức Long Gia Lai đang hoàn thiện thủ tục 02 Dự án khác để 

khởi công và bán hàng trong năm 2019. Ngoài ra, Đức Long Gia Lai đang tiếp tục tham 

gia dự thầu Dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng để đầu tư vào các 

phân khúc: Căn hộ, văn phòng, nhà thu nhập thấp, trung tâm thương mại và khu đô thị, 

mang thương hiệu sản phẩm bất động sản chất lượng cao Đức Long Gia Lai trong 5 - 10 

năm tới; 

Về bất động sản nghỉ dưỡng, nắm bắt chủ trương khuyến khích đầu tư vào kinh tế 

biển theo Nghị quyết của Chính phủ, Đức Long Gia Lai sẽ tập trung đầu tư vào các dự 

án khách sạn và khu du lịch nghỉ dưỡng ở ven biển thuộc các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Đà N ng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phú Quốc… trong vòng 05 năm 

tới; 

 

Về năng lƣợng: Việc bảo đảm năng lượng quốc gia, nhu cầu điện năng cho phát 

triển kinh tế - xã hội trong những năm tới là hết sức cấp thiết. Chính phủ đã phê duyệt 

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Nắm bắt cơ hội, Đức Long Gia Lai đang tập trung phát triển các dự án năng lượng 

tái tạo. Ngoài 04 dự án thủy điện đã và đang đầu tư, Đức Long Gia Lai đang hoàn thiện 

thủ tục để đầu tư 03 Dự án thủy điện tiếp theo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tổng 

công suất các Nhà máy thủy điện tại Tây Nguyên dự kiến gần 250 KW. Hưởng ứng cơ 

chế khuyến khích phát triển các dự án mặt trời tại Việt Nam theo Quyết định số 11/QĐ-
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TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đức Long Gia Lai đã đề xuất và được các tỉnh Gia Lai, 

Ninh Thuận, Bình Thuận chấp thuận cho nghiên cứu, bổ sung quy hoạch và đầu tư các 

dự án năng lượng mặt trời. Dự kiến Đức Long Gia Lai sẽ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng 

mặt trời với tổng công suất khoảng 1.000 MW trong vòng 5 - 10 năm tới; 

 

Đối với ngành sản xuất điện tử và linh kiện điện tử: Đức Long Gia Lai tập trung 

đầu tư chuyên sâu sản xuất điện tử và linh kiện điện tử tại các Nhà máy Ansen tại thành 

phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Nhà máy DLG - HANBIT tại Seoul, 

Hàn Quốc và Nhà máy điện tử tại Khu Công nghệ cao tại Quận 9 thành phố HCM. Mở 

rộng đầu tư Nhà máy điện tử tại thành phố Đà N ng. Tái cấu trúc nhân sự và tài chính, 

đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, tổ chức liên doanh liên kết, mở rộng thị trường để sản 

xuất sản phẩm tiêu thụ tại các thị trường: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật bản và Châu Âu nhằm 

gia tăng doanh thu và lợi nhuận; 
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- Về nông nghiệp: Đức Long Gia Lai đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo định 

hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao trên một số diện tích trồng 

chè và cà phê, hình thành nên một chuỗi khép kín các khâu, từ trồng - chế biến - xuất 

khẩu; 

 Các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống (Chế biến sản phẩm đồ gỗ, Bến xe bãi đỗ, 

Dịch vụ vệ sỹ và yếu nhân, Khai thác và chế biến khoáng sản…): 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; 
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Định hƣớng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tƣ 2019 - 2020: 

Nền kinh tế Việt Nam sẽ bước sang năm 2019 với nhiều yếu tố thuận lợi. Dự báo 

khá lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu năm 2019 sẽ tạo điều kiện 

để thúc đẩy gia tăng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Ở trong nước, yếu tố thuận lợi cơ 

bản là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện 

môi trường đầu tư - kinh doanh, giảm chi phí sản xuất kinh doanh... được Chính phủ chỉ 

đạo quyết liệt sẽ phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực hơn cho hoạt động đầu tư - kinh 

doanh. Đặc biệt, việc triển khai đẩy mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát 

triển trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế... được kỳ vọng sẽ tạo cú huých mới 

cho kinh tế tư nhân phát triển.  

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư của Đức Long Gia Lai 

năm 2018, dự báo tình hình kinh tế trong nước thời gian đến, HĐQT Đức Long Gia Lai 

đưa ra các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2019 - 2020, như sau (ĐVT: tỷ đồng): 

CHỈ TIÊU 2019 2020 

Doanh thu 4.000 5.200 

Lợi nhuận sau thuế 250 350 

 

Giải pháp tổ chức thực hiện: 

Để thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, HĐQT tập trung 

đẩy mạnh các giải pháp sau đây: 

- 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.  

- Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên 

nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.  

- Thực hiện việc tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV của Đức Long 

Gia Lai. Sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ nhân viên chủ chốt, nhất là đội ngũ CBNV 

đã nhiều năm kinh nghiệm, gắn bó với Đức Long Gia Lai, kết hợp với việc trẻ hóa 
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nguồn nhân lực có chất lượng. Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ CBCNV để đảm 

nhận tốt nhiệm vụ hiện tại và lâu dài.  

- Duy trì các hoạt động giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng 

cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông.  

- Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong sạch, vững 

mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao phó.  

Với thương hiệu, năng lực tài chính và kinh nghiệm quản trị điều hành, cùng 

nhiều cơ hội đầu tư đã và đang được triển khai là nhân tố hết sức thuận lợi cho Đức 

Long Gia Lai thực hiện thành công mục tiêu, chiến lược của mình. Đức Long Gia Lai 

bước vào năm mới 2019 với thông điệp hành động “CHỦ TRƢƠNG LÀ MỘT, QUYẾT 

TÂM LÀ MƢỜI, HÀNH ĐỘNG LÀ MỘT TRĂM, NIỀM TIN LÀ MỘT NGHÌN”, giữ 

vững phương châm xuyên suốt: “ĐỨC LONG - ĐI LÀ ĐẾN”, kiên định mục tiêu chiến 

lược giai đoạn 2019 - 2022, liên tục tăng trưởng về quy mô và hiệu quả.  
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Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Cổ phần nắm 

giữ 
Tỷ lệ (%) 

Số lƣợng chức danh TV 

HĐQT do từng TV HĐQT 

của công ty nắm giữ tại các 

công ty khác 

1.  Bùi Pháp 

Chủ tịch 

HĐQT 
64.226.523 21,46% 

- Chủ tịch HĐQT tại 9 công 

ty khác. 

- Chủ tịch HĐTV tại 3 công 

ty khác. 

- Ủy viên HĐQT tại 1 công 

ty khác. 

2.  Phạm Anh Hùng 
Ủy viên 

HĐQT 

0 0 
- Ủy viên HĐQT tại 3 công 

ty khác 

3.  Nguyễn Trung Kiên 

Ủy viên 

HĐQT 
2.111.058 0,71% 

- Chủ tịch HĐQT tại 1 công 

ty khác. 

- Chủ tịch HĐTV tại 1 công 

ty khác. 

 

 

Quản trị công ty 

Hội đồng quản trị 
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4.  Đoàn Nguyên Tiêu 
Ủy viên 

HĐQT 

0 0 
- Ủy viên HĐTV tại 1 công 

ty khác. 

 

5.  Jaegyun Kim 

Ủy viên 

HĐQT 
0 0 - 

6.  
Paul Anthony 

Murphy 

Ủy viên 

HĐQT 

0 0 - 

7.  Đào Đức Hạnh 

Ủy viên 

HĐQT – Đã từ 

nhiệm TV 

HĐQT từ ngày 

29/12/2018  

0 0 - 

 

 

 

 Năm sinh: 1962 

 Trình độ: Chuyên viên kinh tế 

 Quá trình công tác:  

 1995-12/06/2007: Gám 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. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Ông Bùi Pháp 
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 Năm sinh: 1972 

 Trình độ: Cử nhân luật 

 Quá trình công tác: 

   2000 - 2010: nhân viên kinh doanh nông sản 

công ty XNK Gia Lai. 

 11/2010 - 04/2011: Trợ lý chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 04/2011 - 31/12/2013: Trưởng ban đầu tư 

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 01/01/2014 đến 3/2018: Tổng Giám đốc Công 

ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 

 

 

 

 

       Năm sinh: 1974 

Trình độ: Kỹ  sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

 1999 - 2003: Nhân viên kỹ thuật Công ty Công 
trình 86. 

 03/2003 - 02/2007: Nhân viên ban QLDA bến xe 
Đức Long Gia Lai. 

 03/2007 - 08/2010: Giám đốc, Ban QLDA Đức 
Long Tower- Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 10/2010 – 3/2018 :  Giám đốc Công ty CP BOT & 
Đức Long Đak Nông 

 01/04/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Anh Hùng 

Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng Giám đốc 
(Đã bổ nhiệm ngày 01/4/2018) 
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Năm sinh: 1976 

Trình độ: Tiến sỹ kinh tế  

 Quá trình công tác: 

 Từ 01/2002 -5/2006: Giáo sư trợ giảng City 
University of  New York 

 Từ 06/2006-08/2008: Giám đốc điều hành Young 
New York Patners, LLC. 

 Từ 06/2008 – 02/2010: Chủ tịch HĐQT kiêm giám 
đốc điều hành HRCITI Corp 

 Từ 08/2009 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 
điều hành Asia Global Capital Group, Inc.  

 Từ tháng 11/2014 - nay: Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 

 

 

 

 

 

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  

 6/2018 – nay: Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 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. 

Ông Đoàn Nguyên Tiêu 

Ông Jaegyun Kim 
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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: Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 
 

 

 

 

 

Năm sinh: 1953 

Trình độ: Cử nhân kinh tế  

 Quá trình công tác: 

 1975 – 1977: Công tác thành đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh  

 1977 – 1980: Công tác tại Ủy ban cách mạng Tp. Hồ Chí Minh 

 1980 – 1987: Phó Tổng Giám đốc - Liên hiệp XNK Nhà Bè 

 1987 – 1989: Phó Tổng Giám đốc - Công ty XNK Nông Lâm Thủy Sản Hồ Chí 
Minh  

 1989 – 1993: Phó Tổng Giám đốc thường trực - Công ty XNK may Huy Hoàng 
Tp. Hồ Chí Minh 

 1993 – 2009: Giám đốc Công ty TNHH XD Giao thông TM Tân Á - TANACO 
và Giám đốc công ty Taxi đỏ 

 2009 – 10/2017: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây 
dựng giao thông Việt Nam 

 11/2017 đến 6/2018: Làm việc tại CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

 6/2018 – 12/2018: Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

Ông Paul Anthony Murphy 

Ông Đào Đức Hạnh 

Ngày 29/12/2018, ông Đào Đức Hạnh đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên 
HĐQT. 
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc 

HĐQT mà chỉ phân công nhiệm vụ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT cụ thể: 

 Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn. 

 Ban Nội chính kiêm nhiệm công tác tổ chức thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ 

theo quy định pháp luật và Điều lệ Tập đoàn. 

 Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền, kiểm soát nghiệp vụ. 

 Các trợ lý Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trợ lý, tham mưu về chiến lược phát 

triển, kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT.  

 

     Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 

Tổng hợp các cuộc họp trong năm 2018: 

 

 

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 Ông Bùi Pháp 
Chủ 

tịch 
14/04/2012 29/04/2017  25/25 100% - 

2 
Ông Nguyễn 

Đình Trạc 

Thành 

viên 
14/04/2012 29/04/2017 23/6/2018 16/25 64% 

Miễn nhiệm 

TV HĐQT 

theo Nghị 

quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN

2018 ngày 

23/6/2018 

3 
Ông Nguyễn 

Trung Kiên 

Thành 

viên 
25/05/2013 29/04/2017  25/25 100% - 
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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 

4 
Ông Phạm 

Anh Hùng 

Thành 

viên 
25/05/2013 29/04/2017  25/25 100% - 

5 
Ông Đoàn 

Nguyên Tiêu 

Thành 

viên 
27/11/2014 29/04/2017  25/25 100% - 

6 
Ông Đào Đức 

Hạnh 

Thành 

viên 
23/6/2018 -  8/25 32% 

- Bổ nhiệm 

TV HĐQT 

theo Nghị 

quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN

2018 ngày 

23/6/2018; 

- Có đơn từ 

nhiệm từ 

ngày 

29/12/2018 

7 
Ông Jaegyun 

Kim 

Thành 

viên 
23/6/2018 -  7/25 28% 

- Bổ nhiệm 

TV HĐQT 

theo Nghị 

quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN

2018 ngày 

23/6/2018; 

- Sinh sống 

và làm việc 

tại nước 

ngoài. 
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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 

8 

Ông Paul 

Anthony 

Murphy 

Thành 

viên 
23/6/2018 -  7/25 28% 

- Bổ nhiệm 

TV HĐQT 

theo Nghị 

quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN

2018 ngày 

23/6/2018; 

- Sinh sống 

và làm việc 

tại nước 

ngoài. 

 

Tổng kết tình hình ban hành các Quyết định HĐQT 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 10/QĐ-HĐQT 21/01/2018 

Về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của công ty Cổ 

phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại công ty TNHH khai 

thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai. 

2 12/QĐ-HĐQT 31/01/2018 

Về việc miễn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đối với ông Phan Xuân 

Viên. 

3 
01/NQ-HĐQT-

ĐLGL 
03/02/2018 

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. 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

4 
14/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
05/02/2018 

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty 

đối với ông Nguyễn Trung Kiên 

5 15/QĐ-HĐQT 05/02/2018 
Về việc đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

quý IV năm 2017 

6 
18/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
10/02/2018 Về việc ban hành sổ tay nhân viên 

7 
21/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
12/3/2018 

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2018 

8 22/QĐ-HĐQT 31/3/2018 

Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và 

đầu tư Quý I/2018 và phương hướng hoạt động thời gian 

tới 

9 
02/ QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
31/3/2018 

Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối 

với ông Phạm Anh Hùng và bổ nhiệm chức danh Tổng 

Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Trung Kiên 

10 
03/ QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
31/3/2018 

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối 

với bà Vũ Thị Hải và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 

công ty với ông Trần Cao Châu. 

11 
04/ QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
31/3/2018 

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty 

phụ trách tài chính đối với bà Vũ Thị Hải. 

12 25/QĐ-HĐQT 10/4/2018 
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 

13 26/QĐ-HĐQT 04/5/2018 
Về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Trồng rừng và Cây 

Công nghiệp Đức Long Gia Lai 

14 27/QĐ-HĐQT 14/5/2018 
Về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 

15 
30/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
30/5/2018 

Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu 

tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

16 
31/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
05/6/2018 

Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty 

TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Đồng Phú Hưng 

17 
32/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
08/6/2018 

Về việc thông qua các hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 

18 
34/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
18/6/2018 

Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty CP Đầu 

tư Xây dựng Đức Long Gia Lai 

19 
35/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
18/6/2018 

Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty 

TNHH Đức Long Dung Quất 

20 
36/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
20/6/2018 

Về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty CP trồng 

rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai 

21 37/QĐ-HĐQT 23/6/2018 
Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm 

kỳ 2017-2022 

22 39/QĐ-HĐQT 10/7/2018 
Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quý II/2018, 

triển khai kế hoạch các tháng cuối năm 2018 

23 40/QĐ-HĐQT 10/7/2018 
Về việc không thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần 

công ty CP đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai 

24 
42/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
10/8/2018 

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu 

để trả cổ tức năm 2017 

25 
45/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
20/8/2018 

Về việc mua cổ phần tại công ty TNHH MTV Chè Biển 

Hồ khi thực hiện cổ phần hóa thành công ty CP Chè Biển 

Hồ 

26 
46/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
20/8/2018 

Về việc mua cổ phần tại công ty TNHH MTV Cà phê Gia 

Lai khi thực hiện cổ phần hóa thành công ty CP Cà phê 

Gia Lai 

27 
48/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
17/9/2018 

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ 

tức năm 2017 bằng cổ phiếu 

28 53/QĐ-HĐQT 02/10/2018 
Về việc thành lập văn phòng đại diện CTCP Tập đoàn Đức 

Long Gia Lai tại Bà Rịa – Vũng Tàu 



 
 

76 
 

 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2018 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

29 
54B/QĐ-

HĐQT-ĐLGL 
02/10/2018 

Về việc đánh giá tình hình thực hiện quý 3 và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh quý 4 

30 
55/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
12/10/2018 

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

năm 2017, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 14.251.905 

cổ phiếu 

31 
61/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
13/12/2018 Về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Đức Long Đà N ng 

32 
65/QĐ-HĐQT-

ĐLGL 
29/12/2018 

Về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty CP 

Đức Long Đà N ng 

 

 

     Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

 

Hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty chưa đáp ứng được tối thiểu một 

phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập, theo quy định tại Khoản 5 

Điều 13 Nghị định 71/2018/NĐ-CP. Công ty cam kết trong kỳ Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để đáp ứng 

đúng theo quy định của pháp luật. 
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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 

(%) 
Ghi chú 

1.  
Phan Thị 

Ngọc Anh  

Trưởn

g BKS 
24/4/2015 29/04/2017 05/05 0 0 - 

2.  Võ Sỹ Việt 

Thành 

viên 

BKS 

29/4/2017 - 05/05 0 0 - 

3.  
Trần Cao 

Châu 

Thành 

viên 

BKS 

16/4/2016 29/04/2017 01/05 
525.00

0 
0,175% 

Miễn nhiệm 

TV BKS từ 

ngày 

30/3/2018 

4.  Đặng Thị Hà 

Thành 

viên 

BKS 

23/6/2018 - 03/05 0 0 

Bổ nhiệm 

TV BKS tại 

ĐHĐCĐ 

thường niên 

tổ chức 

ngày 

23/6/2018 

 

 

 

 

 

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 quý 4 và tổng 

kết năm 2017. 
05/01/2018 

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 4, 

tổng kết năm 2017 và kế hoạch 

nhiệm vụ của năm 2018. 

Cuộc họp đã nhất 

trí và biểu quyết 

3/3 thành viên, 

đạt 100%. 

2 

Phân công nhiệm vụ 

các thành viên trong 

ban 

02/04/2018 

Ngày 30/03/2018, nhận đơn từ 

nhiệm của ông Trần Cao Châu, BKS 

tiến hành họp để phân công nhiệm 

vụ cho từng thành viên trong ban. 

Cuộc họp đã nhất 

trí và biểu quyết 

02/02 thành viên, 

đạt 100% 

3 
Họp 6 tháng đầu 

năm 2018 
16/06/2018 

Đánh giá kết quả thực hiện kiểm 

soát 6 tháng đầu năm, xây dựng kế 

hoạch công việc 6 tháng cuối năm 

2018 

Cuộc họp đã nhất 

trí và biểu quyết 

02/02 thành viên, 

đạt 100% 

4 

Phân công nhiệm vụ 

các thành viên trong 

ban 

25/06/2018 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 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% 

5 
Họp 6 tháng cuối 

năm 2018 
31/12/2018 

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm, tổng kết năm 2018 và kế 

hoạch nhiệm vụ của năm 2019. 

Cuộc họp đã nhất 

trí và biểu quyết 

3/3 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 
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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 2018 và báo cáo tài chính  kiểm 

toán năm 2018 của Tập đoàn. 

 Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của công ty mẹ và các công ty thành viên.  

 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 2018 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 2018, 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 

Đánh giá của ban kiểm soát 
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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 sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban TGĐ và các Cổ đông 

 

 Tính đến thời điểm 31/12/2018, Ban TGĐ có 04 người (01 Tổng Giám đốc và 03 Phó 

Tổng Giám đốc). Trong năm 2018, 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 2018 và kế hoạch thực 

hiện năm 2019; báo cáo nội dung tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm của 

các Công ty thành viên năm 2018 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. 
 

     Kiến nghị 

 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, đáp ứng được quy mô phát triển ngày càng 

cao trong hoạt động đầu tư và kinh doanh của Tập đoàn. Tạo tiền đề tích cực không chỉ 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, mà còn là cơ sở cho sự phát triển 

bền vững của Tập đoàn trong các năm tiếp theo. BKS kiến nghị HĐQT và Ban TGĐ như 

sau:  
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 Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có.   

 Tiếp tục hoạch định và phát triển các nhóm ngành nghề truyền thống, tập trung phát 

triển trong nước các dự án có tính chiến lược, có quy mô lớn và dài hạn. Về đầu tư ra 

nước ngoài, ngoài việc tăng cường kiểm soát hiệu quả kinh doanh tại các nước đã 

đầu tư, Tập đoàn cần phải mở rộng công tác khảo sát và đầu tư hơn nữa sang những 

thị trường tiềm năng khác. 

 Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới. 

 Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong việc tổ chức 

thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. 

 Hoạch định đầu tư phát triển, có chính sách phù hợp để bổ sung và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, định mức có tính khoa học để phản ảnh đầy đủ các mặt 

sản xuất kinh doanh, nhằm đo lường đánh giá chuẩn xác quá trình điều hành và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng cấp quản lý. 

 Tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và 

hạn chế rủi ro trong các họat động kinh doanh. 

 

8.  

9.                

 

Lƣơng, thƣởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đã thông qua lương, thưởng, thù lao, các 

khoản lợi ích của HĐQT và BKS. 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 2018, lương của Ban Tổng giám đốc là 602,9 triệu đồng. 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

 

STT 

Ngƣời thực 

hiện giao 

dịch 

Chức vụ 

tại công 

ty 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý do tăng 

Số lƣợng 

CP 
Tỷ lệ 

Số lƣợng 

CP 
Tỷ lệ 

1.  Bùi Pháp Chủ tịch 

HĐQT 

53.168.118 18,65% 64.226.523 21,46% - Mua thêm cổ 

phiếu; 

- Nhận cổ tức 

năm 2017 bằng 

CP 

2.  Nguyễn 

Trung Kiên 

Thành 

viên 

HĐQT/ 

Tổng 

Giám đốc 

10.532 0,004% 2.111.058 0,71% - Mua thêm cổ 

phiếu; 

- Nhận cổ tức 

năm 2017 bằng 

CP 

3.  Trần Cao 

Châu 

Kế toán 

trưởng 

0 0% 525.000 0,18% - Mua thêm cổ 

phiếu; 

- Nhận cổ tức 

năm 2017 bằng 

CP 
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Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

Quy chế quản trị Tập đoàn đã được điều chỉnh đề phù hợp với Nghị định 

71/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 và Thông tư 95/2018/TT-BTC ngày 22/9/2018. 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.   

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tài chính 

Ý kiến kiểm toán 
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Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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