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  TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH 

“Trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực 

Đông Dương từ 2015-2019” 

“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.” 

M 
Ụ 
C 
L 
Ụ 
C 

 

I. Thông tin chung [3] 

 1. Thông tin khái quát [4] 

 2. Quá trình hình thành và phát triển [5] 

 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh [9] 

 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản 
lý [11] 

 5. Định hướng phát triển [14] 

 6. Các yếu tố rủi ro [16] 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2014 [18] 

 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh [19] 

 2. Tổ chức và nhân sự [20] 

 3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án [25] 

 4. Tình hình tài chính [28] 

 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 
[30] 
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  GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Đổi mới. 

Phát triển. 

Chia sẻ. 

Đoàn kết. 

Tôn chỉ pháp luật. 

 
III. Báo cáo của Ban Giám đốc [32] 

 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh [33] 

 2. Tình hình tài chính [35] 

 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý [40] 

 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai [41] 

IV. Báo cáo của Hội đồng Quản trị [44] 

 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 45] 

 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty [49] 

 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị [50] 

V. Quản trị Công ty [52] 

 1. Hội đồng Quản trị [53] 

 2. Ban Kiểm soát [61] 

 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ và BKS [65] 

VI. Báo cáo tài chính [66] 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 

 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: 1.492.535.080.000 đồng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.492.535.080.000 đồng 

 Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 Số điện thoại: (84-59) 3748367  

 Số fax: (84-59) 3747366 

 Website: www.duclonggroup.com.vn 

 Mã cổ phiếu: DLG 

 

 

http://www.duclonggroup.com.vn/
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

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 tỉ đồng và 9.700 m2 đất và một dây chuyền chế 
biến gỗ thủ công, bán tự động. 

Tháng 6/2007 
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 đông sản xuất kinh doanh 
và đầu tư đa ngành nghề. 

Tháng 03/2010  
Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 
Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai 
(Công ty thành viên) trên Sở giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội (HNX), mã chứng khoán DL1. 

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. 

Năm 2014 
Thực hiện chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ, chú trọng 
phát triển trên 3 lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp, 
năng lượng và cơ sở hạ tầng.  
Trong năm 2014, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 
697,4 tỷ đồng lên 1.492,5 tỷ đồng. 

Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Đức Long Gia Lai đã và đang trở thành một 
Tập Đoàn kinh tế có uy tín, năng lực và thương hiệu mạnh, tạo công ăn việc làm ổn 
định cho hàng vạn lao động; doanh thu hàng năm tăng trưởng bình quân 50%; đóng 

góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. 
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Thành tích của Tập đoàn được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao 
tặng nhiều danh hiệu cao quý: 

 4 lần nhận giải “Sao vàng đất Việt” dành cho 
thương hiệu và sản phẩm đạt chất lượng cao. 

 3 lần nhận Bằng khen của Thủ  tướng Chính 
phủ dành cho tập thể và cá nhân ông Bùi 
Pháp. 

 

 3 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 
 Đạt Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển 

bền vững, Cúp Sen vàng thương hiệu nổi tiếng 
Việt Nam và Quốc tế. 

 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; 3 năm liền ông Bùi 
Pháp được bình chọn trong Top những người 
giàu nhất trên Sàn chứng khoán Việt Nam. 

 
 

 Được trao tặng Huân chương lao động hạng 
Nhì, Ba cho Tập thể có thành tích xuất sắc. 

 

 Nhiều Cúp cờ trong phong trào Thể dục thể 
thao: Cúp Vô địch, Á quân…trong hoạt động 
bóng chuyền. 

 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. 
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Các hoạt động hợp tác đầu tư…. 

 

  

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chính thức ký kết 
đầu tư và hợp tác chiến lược với Quỹ đầu tư Global Emerging 

Market (GEM), GEM cam kết đầu tư chiến lược vào DLG với tỷ lệ 
nắm giữ lên đến 20%.   

GEM sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho DLG trong việc huy động thêm nguồn 
vốn giá rẻ tại thị trường Mỹ thông qua chương trình phát hành 
ADR trong năm 2015. GEM sẽ tiếp tục thực hiện thêm một số 
khoản đầu tư mang tính chiến lược vào DLG thông qua các đợt 
phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ hoàn tất trước quý II.2015. Thông 
qua đó, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DLG của GEM sẽ tăng lên 40% vào 

năm 2015. Đồng thời, GEM cũng cam kết sẽ là nhà đầu tư chiến 
lược của DLG với việc nắm giữ tối thiểu 20% DLG trong thời gian 
2 năm, và nắm giữ tối thiểu 10% DLG trong thời gian 3 năm. 

 

08/09/2014 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần sữa Việt Nam 
(Vinamilk) ký kết hợp tác trong dự án chăn nuôi quy mô lớn. 
Thông qua thương vụ hợp tác này, Vinamilk chịu trách nhiệm hỗ 
trợ toàn diện cho Đức Long Gia Lai để phát triển dự án chăn nuôi 
bò quy mô lớn với 80.000 con bò sữa, 45.000 con bò thịt. Cụ thể, 
Vinamilk chịu trách nhiệm tư vấn cho ĐLGL xây dựng dự án chăn 
nuôi bò sữa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Vinamilk về chuồng 
trại, kỹ thuật chăn nuôi, vận hàng dự án, quy trình thức ăn, quy 
trình chăm sóc và đào tạo kỹ thuật viên, cung cấp đàn bò giống có 
chất lượng tốt cho DLG, VNM cũng cam kết bao tiêu toàn bộ sản 
phẩm sữa của ĐLGL. 

 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai  đã ký kết hợp tác toàn diện dự án 
“Giải pháp đầu tư sản xuất, quản lý điện năng toàn diện và bền 
vững: động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Côn Đảo nói riêng và 
Việt Nam nói chung” với Tập đoàn Merica (Merica Group 

“MGC”). Lễ ký kết đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và 
Năng lượng CHLB Đức. Theo đó, DLGL Group và Merica Group 

sẽ hợp tác đầu tư, sản xuất và cung cấp điện năng liên tục 24/7 và 
đáp ứng 100% nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế Côn Đảo 
nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự án của Liên doanh DLGL 
Group và Merica Group sẽ mở ra một hướng đi mới, đáp ứng nhu 
cầu điện năng đang rất thiếu hụt tại Côn Đảo, đồng thời tạo thêm 
thu nhập cho cư dân, thúc đẩy phát triển kinh tế Côn Đảo. 

 

07/08/2014 

15/10/2014 
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11/11/2014 

15/11/2014 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia 
Lai và Bamboo Capital cùng Asia Global 
Capital Group đã ký hợp đồng với công ty 
luật DHC Elliot Lutzker về việc sử dụng 
dịch vụ pháp lý của DHC trong việc đại diện 
quyền lợi và bảo vệ pháp lý của DLG cùng 
các công ty thành viên tại thị trường Mỹ, 
dịch vụ tư vấn sáp nhập mua lại doanh 
nghiệp cross border, dịch vụ pháp lý phát 
hành ADR tại thị trường Mỹ. 

 

  

Ngày 11/11/2014, Lãnh đạo Tập đoàn 
Đức Long Gia Lai đã có buổi làm việc 
với ông John B. Lowy , Chủ tịch Ngân 
hàng Đầu tư Olympic Capital Group  tại 
New York. Hai bên đã đi đến quyết định 
ký kết hợp tác toàn diện trong hoạt động 
huy động vốn của DLG tại thị trường tài 
chính Mỹ. Buổi lễ ký kết diễn ra chiều 
cùng ngày 11/11, tại toàn nhà Olympic 
Tower, New York. 

 

14/11/2014 
Lãnh đạo Bamboo Capital cùng Đức Long Gia 
Lai và Asia Global Capital Group làm việc và 
ký hợp đồng với công ty Investor Relation 
(IR): KCSA Strategic Comunication về việc 
sử dụng các quan hệ đầu tư tại Mỹ. KCSA là 
công ty chuyên về quan hệ công chúng, quan 
hệ truyền thông, phương tiện truyền thông xã 
hội, quan hệ nhà đầu tư và thương hiệu tiếp thị 
tại Mỹ.  
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề chiến lược:  
Nông nghiệp 
Năng lượng 
Cơ sở hạ tầng 
Sản xuất linh kiện điện tử 

 

Ngành nghề truyền thống:  

Sản xuất và chế biến gỗ 
Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe 
Kinh doanh nhà hàng khách sạn và khu nghỉ 
dưỡng 
Đầu tư và kinh doanh thủy điện 
Kinh doanh bất động sản 
Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ 
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Địa bàn kinh doanh chủ yếu 
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 

Lào, Campuchia, các nước Đông Nam Á khác. Các sản phẩm gỗ mang thương hiệu Đức 
Long Gia Lai cũng được xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Châu Mỹ. 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ 
MÁY QUẢN LÝ 
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Các Công ty con 

Tên công ty Địa chỉ Vốn điều lệ  
(tỷ đồng) Tỷ lệ góp vốn 

CTCP chế biến gỗ ĐLGL Lô C4 đường số 4, KCN 

Trà Đa, TP Pleiku - 
Tỉnh Gia Lai 

35 91,71% 

CTCP Đầu tư phát triển 

dịch vụ công trình công 

cộng ĐLGL 

43- Lý Nam Đế- Trà 
Bá- Pleiku- Gia Lai 31 54,67% 

CTCP trồng rừng và cây 

công nghiệp ĐLGL 
43- Lý Nam Đế- Trà 
Bá- Pleiku- Gia Lai 30 95,00% 

CTCP Dịch vụ bảo vệ Đức 

Long Gia Lai 
73A Nguyễn Trọng 

Tuyển, Phường 15 , 

Quận Phú Nhuận – TP 
HCM 

3.4 48,00% 

CTCP Đức Long Đà N ng 47 Bế Văn Đàn- quận 
Thanh Khê- Tp. Đà 

N ng 
25 85,00% 

Công ty CP Đầu tư xây 

dựng Đức Long Gia Lai. 
43 Lý Nam Đế – Pleiku 
– Gia Lai 

2 51,00% 

Cty TNHH đầu tư xây 

dựng cầu đường Phước 

Hoàng Long 

Khối phố 3- thị trấn Phú 
Hòa, huyện Chư Păh, 

Gia Lai 
30 80,00% 

Công ty CP xây dựng giao 

thông Minh Long Gia Lai 
Thôn Hòa Bình, thị trấn 

Nhơn Hòa, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai 
30 51,00% 

Công ty cổ phần BOT&BT 

Đức Long Đăk Nông 
Tổ 9, Phường Nghĩa 

Thành – Gia Nghĩa – 
Đăk Nông 

210 65,00% 

Công ty cổ phần BOT&BT 

Đức Long Gia Lai 
782 Hùng Vương – Chư 
Sê – Gia Lai 270 60,00% 

Công ty cổ phần xây dựng 

giao thông Đức Long Gia 

Lai 

30 Hùng Vương – Chư 
Sê -  Gia Lai 

50 51,00% 
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Công ty cổ phần Giáo dục 

- thể thao và du lịch Đức 

Long Gia Lai (chưa đi vào 

hoạt động) 

120 Trần Phú – Pleiku – 
Gia Lai 65 55,00% 

Công ty TNHH Một thành 

viên KT &CB Khoáng sản 

ĐLGL 

Lô E6 Khu công nghiệp 

Trà đa – Pleiku- Gia lai 30 100,00% 

Công ty TNHH Nông 
nghiệp Đức Long Gia Lai 

211 thôn Phú Hà, xã Ia 
Blứ, huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai 
360 99,53% 

CTCP Dịch vụ Công cộng 

Đức Long Bảo Lộc 

Phường Lộc Sơn, Thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 
12 55,56% 

CTCP Đầu tư và Kinh 
Doanh Bất động sản Đức 

Long Gia Lai 

308-310 Cao Thắng, 

phường 12, quận 10, tp 

Hồ Chí Minh 
100 51,00% 

 

Công ty liên kết 

Tên công ty Địa chỉ Vốn điều lệ 

(tỷ đồng) Tỷ lệ góp vốn 

CTCP Tư vấn xây dựng Giao 

thông Gia Lai 

53 Quang Trung, 
Tp Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

2.961 20,00% 

Cty TNHH Cung ứng Vật tư 

Nguyên liệu Tây Nguyên 

02 Đặng Trần Côn, 

p.Trà Bá, 
Tp.Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

60 33,33% 

CTCP Đức Long Tây Nguyên 

117-119-121 Trần 
Phú, p.Diên Hồng, 

Tp.Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

15 40,00% 
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Phấn đầu đến năm 2020 Đức Long Gia Lai sẽ trở thành một trong những 

Công t  đa ngành hàng đầu Việt Nam có đủ năng lực để cạnh tranh với các 

Doanh nghiệp, các 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 trư ng: 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 trư ng, xã hội, cộng đồng của Công ty 

 
Đối với môi trư ng: Tập đoàn ĐLGL 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 
đẩy mạnh các ngành giúp 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. 

 
 
 
 
 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
CÁC MỤC TIÊU 
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Trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2020 với các Lĩnh 
vực cốt lõi: 
Nông nghiệp: Xây dựng ngành nông nghiệp theo mô hình khép kín với 3 lĩnh vực bổ 
trợ nhau: Chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi bò thịt và trồng trọt cây nông nghiệp ngắn ngày. 
Sử dụng công n ghiệp cao kết hợp kỹ sư chuyên nghiệp để phát triển một ngành nông 
nghiệp cơ giới hóa, hiệu quả cao và thu hồi vốn nhanh.  
Năng lượng: 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 cho Việt Nam trong tương lai. 
Cơ sở hạ tầng: Thi công và đưa vào khai thác các cơ sở hạ tầng tại các tỉnh Bình 
Phước, ĐăkNông và Gia Lai theo hình thức BOT; tổ chức đấu thầu và thi công như: 
Dự án đường BT 759 tỉnh Bình Phước; Dự án đường BT cửa khẩu Pubrăng tỉnh 
ĐăkNông; Dự án đường BT tránh Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông và Dự án đường BT 
ĐăkSong- ĐăkNang tỉnh ĐăkNông và dự án BT Đak Lak. Ngoài ra,Tập đoàn đã đang 
sẽ tập trung mọi nguồn lực cho nhiều dự án BOT và BT đối với đường giao thông khác 
tại Tây Nguyên. 
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.  

 

 

 

 
 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
TRUNG VÀ DÀI HẠN 
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Rủi ro kinh tế: Nền kinh tế luôn tìm ẩn 
nhiều rủi ro do chịu ảnh hưởng của các yếu 
tố trong và ngoài nước tác động, là một chủ 
thể hoạt động trong nền kinh tế thì tập đoàn 
Đức Long Gia Lai cũng chịu ảnh hưởng 
nhất định lên hoạt động kinh doanh của 
mình.  
Trong năm 2014, nên kinh tế đã đạt được 
nhiều thành tựu, tình hình vĩ mô ổn định 
như lạm phát dưới 5%, đây là mức lạm phát 
thấp nhất trong 10 năm trở lại đây do giá cả 
hàng hóa nguyên vật liệu trên thế giới giảm 
và đặc biệt là giá xăng dầu giảm mạnh; 
GDP tăng trưởng 5,9% cao hơn so với năm 

2013 là 5,42%, đây là mức cao nhất sau thời kỳ tăng trưởng nóng trước đó; Xuất khẩu tăng 
13,6% so với 2013, đạt kim ngạch xuất khẩu 150 tỷ USD, đặc biệt là tăng trưởng xuất khẩu 
của nội địa tăng 13% so với năm 2013 chỉ có 3,5%. 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: Với nhu cầu lớn về vốn để đáp ứng các mục đích đầu tư và hoạt động của tập 
đoàn, nguồn vốn vay đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu vốn của tập đoàn đặc biệt các 
khoản lãi suất thả nổi. Trong năm, lãi suất có diễn biến tốt khi tình hình vĩ mô ổn định, lạm 
phát thấp giúp lãi suất giảm 2% tạo điều kiện giúp Công ty giảm bớt gánh nặng tài chính.  
Rủi ro tỷ giá: Rủi ro tỷ giá của tập đoàn chủ yếu đến từ các hoạt động xuất khẩu hàng hóa 
sang các nước Âu Mỹ. Biến đổi tỷ giá làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của tập đoàn 
đặc biệt là doanh thu của ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Trong năm, tỷ giá được Nhà nước 
giữ ở mức tương đối ổn định chỉ điều chỉnh tăng giá vào giữa 6/2014 ở mức 1% so với trước 
đó, đây cũng là điểm thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn. Tuy nhiên, tỷ giá 
là yếu tố biến động bất thường và khó dự đoán do đó những biến động tỷ giá luôn là vấn đề 
mà Tập đoàn cần đặc biệt quan tâm. Để giảm thiểu rủi ro tập đoàn luôn chủ động quan sát và 
theo dõi tình hình thị trường ngoại hối để áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp, 
tăng doanh thu cho tập đoàn. 

 
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 hoạt 
động của tập đoàn nhất là các hoạt động liên quan đến lĩnh vực về chế biến gỗ và khai 
khoáng. Chế biến gỗ dễ bị ảnh hưởng bởi luật pháp các nước khác, đặc biệt là thị trường Mỹ 
và Châu Âu vì chính phủ thường tạo rào cản kỹ thuật để bảo hộ cho sản phẩm nội địa. Ngành 
khai thác khoáng sản cũng bị ảnh hưởng mạnh từ qui định của pháp luật, đặc biệt là các qui 
định về yêu cầu cơ sở vật chất cũng như kỹ thuật khai thác. Trước tình này, tập đoàn ĐLGL 

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. 

 

6,31 
5,32 

6,78 
5,89 5,03 5,4 5,9 

19,9 

6,5 

11,7 

18,1 

6,8 6 5,3 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tăng trưởng GDP và Lạm phát qua các 
năm 

Tăng trưởng GDp 

CÁC YẾU TỐ RỦI RO 



 

 
 17 

 

 

Rủi ro đặc thù ngành 
 
 Rủi ro đối với ngành kinh doanh và chế 
biến sản phẩm gỗ: Hiện nay, ngành đồ gỗ 
chủ yếu phục vụ cho thị trường xuất khẩu 
nước ngoài. Năm 2014 ghi nhận thành quả 
đáng kể của ngành đồ gỗ: Con số 6,23 tỷ 
USD giá trị xuất khẩu trong năm 2014 cùng 

với vị trí thứ 2 trong danh sách các quốc gia 
xuất khẩu đồ gỗ nhiều nhất khu vực châu Á 
đã mang đến cho ngành chế biến gỗ Việt 
Nam một tình hình lạc quan hơn hẳn thời 
gian khủng hoảng vừa qua. Tuy nhiên, 
nguồn nguyên liệu trong nước đang giảm do 
chính sách đóng cửa rừng của chính phủ đã 
có ảnh hưởng không nhỏ đối với ngành đồ 
gỗ của Tập đoàn.  
 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 ngành khai thác và chế biến 
khoáng sản: Rủi ro của ngành chủ yếu xuất 
phát từ chính sách quản lí của nhà nước và 
hoạt động đánh giá trữ lượng mỏ. Đây là 

ngành đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các 
qui định về kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn về 
môi trường nên sự thay đổi trong chính sách 
quản lí có thể buộc công ty phải thay đổi 
hoàn toàn hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, 
việc đánh giá trữ lượng của mỏ rất rủi ro, 
nếu không đánh giá chính xác thì chi phí 
phát sinh sẽ làm lợi nhuận bị ảnh hưởng 
đáng kể.  
 Rủi ro đối với ngành dịch vụ, khách sạn, 
resort: Là ngành dịch vụ phục vụ du khách là 

chủ yếu nên hoạt động của ngành dịch vụ, 
khách sạn và resort bị ảnh hưởng bởi tình 
hình chung của nền kinh tế và tình hình thế 
giới. Trong năm, tình hình căng thẳng ở biển 
Đông và bất ổn trên thế giới đã tác động 
không nhỏ đến hoạt động của công ty. Để 
giảm thiểu rủi ro, tập đoàn không ngừng 
nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cấp hệ 
thống khách sạn và resort để thu hút du 
khách. 
 Rủi ro đối với lĩnh vực xây dựng cầu 
đường: Các dự án xây dựng cầu đường chủ 
yếu của công ty 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 công ty. Tuy nhiên, 
trong tương lai để mở rộng hoạt động tập 
đoàn sẽ phải cạnh tranh với nhiều công ty 
khách được thành lập và cả các công ty nước 
ngoài. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu xây 
dựng không ổn định cũng gây khó khăn cho 
công tác thực hiện các công trình. Để giảm 
thiểu rủi ro, tập đoàn luôn chủ động tìm kiếm 
các nhà cung cấp nguyên liệu giá rẻ, tích cực 
hợp tác với các đối tác nước ngoài để áp 
dụng kỹ thuật hiện đại tăng tính cạnh tranh 
và giảm thiểu chi phí hoạt động. 
 Rủi ro đối với ngành bất động sản: Hiện 
nay do bị ảnh hưởng bởi tình hình chung nên 
ngành bất động sản đang giảm mạnh cùng 
với đó là chi phí nguyên vật liệu đầu vào 
biến động cũng làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của ngành. Tuy nhiên, trong năm nhà 

nước đã tích cực hỗ trợ thị trường, ổn định 
kinh tế vĩ mô đặc biệt là tung ra các gói tín 
dụng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ thị trường. 
Tập đoàn cũng đang tích cực tìm kiếm khách 
hàng, nghiên cứu thị trường để đáp ứng tốt 
nhất yêu cầu của người mua, chọn lọc và 
đánh giá cẩn thận các dự án mới để giảm 
thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận cho công ty 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH TRONG NĂM 

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2014 

CHỈ TIÊU ĐVT 2013 2014 2014/2013 
Doanh thu thuần Triệu đồng 801.760 1.005.809 25,45% 

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 716.334 900.027 25,64% 
Lợi tức gộp Triệu đồng 85.426 105.783 23,83% 

Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 65.607 80.695 23,00% 
Chi phí hoạt động tài chính Triệu đồng 119.504 103.283 -13,57% 
Chi phí bán hàng Triệu đồng 3.219 2.395 -25,60% 
Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 27.223 33.323 22,41% 

Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD Triệu đồng 1.087 47.477 4.267,11% 
Lợi nhuận khác - Tổng Triệu đồng        7.468           5.180  -30,64% 
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 7.863 52.609 569,07% 
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.676 54.267 3.137,90% 

 

Trong năm 2014, 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. 
Sau gần một năm thực hiện chiến lược tái cấu trúc với 3 lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp, 
Năng lượng và Cơ sở hạ tầng, ĐLGL đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. 
Những con số ấn tượng về doanh thu cũng như lợi nhuận hoạt động đã minh chứng cho 
những nỗ lực vượt bậc của ĐLGL. Cụ thể: Doanh thu thuần đạt mức cao nhất từ trước đến 
nay với giá trị 1.005.809 triệu đồng, tương đương mức tăng 25,45% so với cùng kỳ; Lợi 
nhuận thuần từ hoạt động SXKD đạt 47.477 triệu đồng, tương ứng mức tăng 4.227,2% so 

với năm 2013; Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh từ 1.676 triệu đồng lên 54.267 triệu đồng, 
tương đương tăng trưởng 3.137,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó, nhờ tiến hành cơ cấu hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung vào các dự án sinh lời ngắn hạn sau một thời 
gian dài tập trung đầu tư vào các lĩnh vực dài hạn, hoạt động SXKD của ĐLGL không 

ngừng tăng trưởng, đi vào ổn định và tạo được nguồn vốn thường xuyên cho việc đầu tư các 
lĩnh vực trọng yếu. 
Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra: 

Chỉ tiêu ĐVT KH 2014 TH2014 TH2014/KH2014 
Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.115 1.006 90,21% 
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 91 54.267 59,63% 

Trong điều kiện kinh tế trong và ngoài nước dù đã khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, 
tiềm ẩn nhiều rủi ro, các kết quả đạt được vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của ĐHĐCĐ thường 
niên 2014.  
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ sở hữu/Vốn 

điều lệ 
1 Phạm Anh Hùng Tổng giám đốc 0 0 

2 Đỗ Thanh 
Phó Tổng giám đốc 
thường trực 

19.950 0,013% 

3 Nguyễn Tiến Dũng Phó Tổng giám đốc 0 0 

4 Phạm Minh Việt Phó Tổng giám đốc 0 0 

5 Phạm Xuân Viên Phó Tổng giám 0 0 
6 Vũ Thị Hải Kế toán trưởng 32.182 0,022% 

 

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH 

Ông Phạm Anh Hùng - Tổng giám đốc 

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. 

- 04/2011 - 31/12/2013: Trưởng ban đầu tư Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

- 01/01/2014 đến nay: Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

 

Ông Đỗ Thanh, Phó Tổng Giám đốc thư ng trực 

Trình độ: Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác: 
- 1982 – 1986: Kế toán trưởng Xí nghiệp cơ khí Gia Lai. 
- 1987 – 1991: Chuyên viên kinh tế sở Công nghiệp Gia Lai. 
- 1992 - 2001: Kế toán trưởng Xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Gia Lai. 
-  2002 - 2005: KTT kiêm trưởng phòng kinh doanh XNTD ĐLGL. 
- 2006 - 06/2007: Phó giám đốc kinh doanh XNTD ĐLGL. 
- 06/2007 - nay: Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.                         
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Ông Phạm Minh Việt, Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ: Kỹ sư xâ  dựng cầu đư ng 
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 ĐLGL. 

 

Ông Phan Xuân Viên, Phó Tổng Giám đốc 

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 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách các dự án phía Nam kiêm Giám 

đốc Công ty CP Dịch vụ Công cộng Đức Long Bảo Lộc 

 

Bà Vũ Thị Hải, Kế toán trưởng 

Trình độ: Cử nhân kinh tế. 
Quá trình công tác:  
- 1987 - 2007 : Kế toán công ty dịch vụ du lịch Gia Lai. 
- 01/2008 – 02/2008 : Kế toán tổng hợp CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 
- 03/2008 – 10/04/2011 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức 
Long Gia Lai 
- 11.04/2011 – 8/07/2013: Trưởng Ban Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đức Long Gia Lai 
- 9/07/2013 – nay: Trưởng Ban Tài chính kiêm kế toán trưởng, trưởng ban 
quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ: Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác: 
- 1991 – 2002: Công tác tại Công ty Xuất nhập       khẩu Tỉnh Gia Lai 
-  2002 – 2007  : Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Tỉnh Gia Lai 
- 2007 – 2008: Công tác tại Công ty Điện Gia Lai,  Chuyên viên Ban 
đầu tư phát triển Tập đoàn ĐLGL 
- 2008 – 2009: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ĐLGL 
- 2009 - nay : Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư Tập đoàn ĐLGL. 
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Những tha  đổi trong ban điều hành: Ngày 01/01/2014, Tập đoàn Đức 
Long Gia Lai bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo 
pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Anh Hùng.  

 

Thống kê nhân sự  
 

Tổng số lượng cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn tính đến 31/12/2014 là 4.349 người. 

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động 

theo quy định của Pháp luật về lao động. Mức lương bình quân của toàn thể cán bộ 

nhân viên Công ty năm 2014 là 7 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân hàng 

tháng trên 7,5 triệu đồng/người/tháng.  

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng) 5.500.000 6.000.000 7.000.000 

Thu nhập bình quân (đồng/ngư i/tháng) 6.000.000 6.300.000 7.500.000 

 

4% 2% 

11% 

83% 

Cơ cấu nhân sự                   
theo trình độ lao động 

Trình độ đại học và trên đại học 
Trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 
Sơ cấp và công nhân kỹ thuật 
Lao động phổ thông 

85% 

15% 

Cơ cấu nhân sự                   
theo đối tượng 

Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp 
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Một số chính sách đối với ngư i lao động áp dụng trong năm 2014:  

Chính sách tuyển dụng 
Được Công ty sử dụng khá linh hoạt với 
nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” với 
những tiêu chí tuyển dụng công khai, minh 
bạch…Với thông điệp “ĐỨC LONG - nơi 
hội tụ nhân tài”, đảm bảo số lượng và chất 
lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao 
mặc dù thị trường nhân sự trong lĩnh vực 
Công ty đang hoạt động ngày càng khan 
hiếm. Công tác tuyển dụng: được thực hiện 
theo chiến lược phát triển của Công ty, 
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 Công 
ty. 
Chính sách đào tạo:  
Đào tạo và phát triển nhân viên là ưu tiên 
hàng đầu của Công ty. Đào tạo để cùng 
đồng hành và phát triển với Công ty được 
coi là chính sách quan trọng. Công ty luôn 
quan tâm và coi trọng chính sách đào tạo 
trong từng thời kỳ phát triển của Công ty, 
đào tạo là phương thức hỗ trợ CB-NV phát 
triển nghề nghiệp. Mỗi CB-NV 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, học 
viên sẽ được đào tạo thông qua các phương 
pháp đào tạo 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, học viên đều phải viết bài thu 
họach và báo cáo kết quả học tập về cho 
Ban Lãnh đạo công ty. 
CB-CNV 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 đơn vị và 
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 Công ty, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp 
công bằng cho mọi đối tượng được xác lập 
bằng kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn 
nhân lực với một quy trình rõ ràng. Công 
ty 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 
đơn vị đánh giá cao và đưa vào nguồn cán 
bộ quy hoạch dài hạn cho công ty. 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 Công 
ty trong những năm tiếp theo. 
Công ty 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 Công ty. 
Chính sách tiền lương: 
Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người 
lao động an tâm, gắn bó dài lâu và đồng 
thời tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp, 
chính sách đãi ngộ lao động luôn được 
Công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện. 
Do đó, tại Công ty người lao động được 
hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng 
theo quy chế rõ ràng. Hàng năm, người lao 
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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 mức tăng 

của hệ số trượt giá. 
Chính sách thưởng: 
Công ty thực hiện chế độ khen thưởng cho 
nhân viên căn cứ trên năng lực làm việc 
của mình. Công ty có chính sách thưởng 
bằng hiện kim thông qua việc đánh giá thi 
đua khen thưởng hàng quý, năm, xem xét 

quá trình công tác, đạt hiệu quả cao, thành 
tích tiêu biểu. Đồng thời, công ty cũng có 
chính sách thưởng đột xuất đối với các cá 
nhân và tập thể có những đóng góp nổi bật 
hoặc có những thành tích nổi bật trong việc 
triển khai thực hiện các chủ trương, chính 
sách của công ty, có những ý tưởng và giải 
pháp sáng tạo mang lại hiệu quả trong việc 
phát triển công ty. 
Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách đề 
xuất thưởng theo danh hiệu thi đua của nhà 
nước đối với những tập thể và cá nhân có 
những thành tích xuất sắc vượt bậc theo 
tiêu chuẩn chung của Luật thi đua khen 
thưởng và các văn bản hướng dẫn. Kết quả 
thi đua khen thưởng của CB-NV được sử 
dụng làm cơ sở để thực hiện các chính sách 
của công ty, như : quy hoạch, đào tạo 
nguồn dự trữ kế thừa, nâng cao; nâng bậc 
lương trước thời hạn; đề bạt, 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 Công ty 
quan tâm hàng đầu. Công ty 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 Công 

ty 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 của Công 
ty còn được nhận các chế độ phúc lợi theo 
Thỏa ước lao động tập thể của Công ty, 
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 trư ng - điều kiện làm việc: 
Với phương châm “Con người là yếu tố cốt 
lõi của sự cạnh tranh”, Công ty 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. Công ty 
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. 
Công ty 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 CBNV, ngày Hội gia đình và các hoạt 
động sinh hoạt như dự các ngày lễ truyền 
thống của đất nước và Công ty, các hoạt 
động chung vì cộng đồng v.v. 
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  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

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

Đầu tư ngắn hạn: Chủ yếu là cho vay tổ chức và cá nhân ngắn hạn: 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2014/2013 
Cho vay ngắn hạn Tr.đồng 253.271 453.657 79,12% 

Tổ chức Tr.đồng 207.880 412.873 98,61% 
Cá nhân Tr.đồng 45.391 40.784 -10,15% 

Tiền gửi ngắn hạn Tr.đồng - 340.000 - 
Tổng đầu tư ngắn hạn Tr.đồng 253.271 793.657 213,36% 

 
Đầu tư dài hạn   

Chỉ tiêu 
2013 

(Tr.đồng) 
2014 

(Tr.đồng) +/- 

Đầu tư mua cổ phần 53.771 57.537 7,00% 
CTCP Dịch vụ Bảo vệ Tây Bình Tây Sơn 5.600 5.600 - 
CTCP DĐT XD Nam Nguyên 968 968 - 
CTCP Khoáng sản luyện kim Tây Nguyên 42.500 46.266 8,86% 
CTY TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang GL 1.200 1.200 - 
CTCP Đầu tư và PT Điện năng ĐLGL 3.503 3.503 - 
Cho vay 209.325 223.747 6,89% 
CTY TNHH Đức Long Dung Quất 53.174 67.100 26,19% 
DNTN Du lịch Lữ hành & Đầu tư XD NHHTC 6.976 2.992 -57,11% 
CTCP Dịch vụ Công Cộng ĐL Bảo Lộc - 480 - 
CTCP ĐT & KD Bất động sản ĐLGL - 4.000 - 
CTY TNHH MTV Việt Gia Phát 149.175 149.175 - 
Tiền gửi trên 12 tháng - 4.400 - 
Tổng cộng 263.096 285.684 8,59% 
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   Các công ty con, công ty liên kết:  

 Một số chỉ tiêu tóm tắt tài chính của một số Công ty con (tỷ đồng) 

CTCP chế biến gỗ ĐLGL ĐVT 2013 2014 

Doanh thu Tỷ đồng 14,288 14,019 
LNTT Tỷ đồng 0,274 0,291 
Tài sản Tỷ đồng 78,222 79,883 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 35 35 

 

CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công 

trình công cộng ĐLGL 
ĐVT 2013 2014 

Doanh thu Tỷ đồng 19,096 22,416 
LNTT Tỷ đồng 3,603 4,326 
Tài sản Tỷ đồng 45,306 53,894 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 28,56 31,42 

 

CTCP Đầu tư xâ  dựng ĐLGL ĐVT 2013 2014 
Doanh thu Tỷ đồng 0 4,328 
LNTT Tỷ đồng -0,155 0,027 
Tài sản Tỷ đồng 1,404 66,089 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 2 2 

 

Công t  TNHH đầu tư xâ  dựng cầu 
đư ng Phước Hoàng Long 

ĐVT 2013 2014 

Doanh thu Tỷ đồng 2,001 3,101 
LNTT Tỷ đồng 0,011 -0,053 
Tài sản Tỷ đồng 152,66 75,65 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 30 30 

 

Công ty TNHH Một thành viên 
KT &CB Khoáng sản ĐLGL 

ĐVT 2013 2014 

Doanh thu Tỷ đồng 61,04 44,18 

LNTT Tỷ đồng 0,27 -11,33 
Tài sản Tỷ đồng 8,26 5,3 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 30 30 

 

Công t  TNHH Nông nghiệp Đức 

Long Gia Lai 
ĐVT 2014 

Doanh thu Tỷ đồng 61,758 
LNTT Tỷ đồng 42,118 
Tài sản Tỷ đồng 143,93 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 360,5 
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 Một số chỉ tiêu tóm tắt tình hình tài chính Công ty liên kết 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Gia Lai 

Chỉ tiêu ĐVT 2013  2014  
Doanh thu Tỷ đồng 14,6 17,4 
LNTT Tỷ đồng 2 6 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 2,9 2,9 
Số lao động Người 30 50 

Công ty TNHH Cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 
Doanh thu Tỷ đồng 220,49 428,48 
LNTT Tỷ đồng 0,118 0,171 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 60 60 
Số lao động Tỷ đồng 60 70 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2014 so với 2013 

1 Tổng giá trị tài sản Tr.đồng       2.420.313         4.111.652    69,88% 
2 Doanh thu thuần Tr.đồng          801.760         1.005.809    25,45% 

3 Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đồng             1.087              47.477    4.267,11% 
4 Lợi nhuận khác Tr.đồng             7.468                5.180    -30,64% 
5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng             7.863              52.609    569,07% 
6 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng             1.676              54.267    3.137,90% 

 

 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh l i 

 

 

0,2% 
0,1% 

4,7% 

0,7% 
1,0% 

5,2% 

0,0% 

0,2% 

5,4% 

0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

5,0% 

6,0% 

2012 2013 2014 

Khả năng sinh l i qua các năm 

Lợi nhuận thuần từ HĐ 

SXKD / Doanh thu thuần 

Lợi nhuận trước thuế / 

Doanh thu thuần 

Tỷ suất lợi nhuận / 

Doanh thu thuần 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,64 2,93 

Hệ số thanh toán nhanh: Lần 1,84 2,23 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Nợ/Tổng tài sản % 62 59 

Nợ/Vốn chủ sở hữu % 187 157 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho: Vòng 2,01 2,52 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,35 0,31 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần % 0,21 5,40 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 0,21 4,59 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,07 1,66 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 0.14 4,72 

 

Tất cả các chỉ số tài chính đều thể hiện xu hướng chung trong năm 2014 là sự chuyển biến tích 

cực, thể hiện tình hình tài chính ngày càng lành mạnh với mức độ thanh khoản trong ngắn hạn tốt 

hơn; mức độ lệ thuộc vào vốn vay, nợ phải trả giảm, các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời tăng 

trưởng đột biến.  
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  CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 

 

Thông tin cổ phần 

Số cổ phiếu đã phát hành  : 149.253.508 cổ phần 

Số cổ phiếu phổ thông  : 149.253.508 cổ phần 

Số cổ phiếu ưu đãi   : 0 cổ phần  

Số cổ phiếu đang lưu hành : 149.253.508 cổ phần 

Số cổ phiếu quỹ   : 0 cổ phần  

Mệnh giá    : 10.000 đồng/cổ phần 

Cơ cấu cổ đông Theo danh sách chốt ngày 18.3.2015  

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu 

Đối tượng Số lượng cổ 

phần 
Tỷ lệ 

Cổ đông trong nước 149.120.449 99,91% 

Cá nhân 148.040.183 99,19% 

Tổ chức 1.080.266 0,72% 

Cổ đông nước ngoài 133.059 0,09% 

Cá nhân 121.917 0,08% 

Tổ chức 11.142 0,01% 

Tổng cộng 149.253.508 100,00% 

 

Danh sách cổ đông lớn 

Tên tổ chức/cá nhân 
Số CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD 
Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần 
Tỷ lệ 

Bùi Pháp 230512386 
03 Trần Quang 

Khải, TP. 

Pleiku, Gia Lai 
33,840,387 22.673% 

 

Cổ đông sở 

hữu trên 

5% 
23% 

Cổ đông sở 

hữu từ 1% 
đến 5% 

37% 

Cổ đông 

sở hữu 

dưới 1% 
40% 

Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu  
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Tình hình tha  đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Tháng 10/2014 Tập đoàn ĐLGL đã phát hành tăng vốn điều lệ lên gần 1.492,5 tỷ đồng thông 
qua 03 hình thức như sau: 

Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 
nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1). 
 Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 79.508.610 cổ phần 
 Số lượng cổ đông được phân phối: 1.906 cổ đông 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không 

Các chứng khoán khác phát hành trong năm: không có 

 227    
 291     291     291    

 352    

 671     697    

 1.493    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quá trình tăng vốn 2007-2014 
(tỷ đồng) 
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BÁO CÁO         
CỦA BAN                 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

 Môi trường kinh doanh năm 2014  

Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp 
tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới 
phục hồi chậm, kinh tế trong nước mặc dù có 
được cải thiện song vẫn còn gặp nhiều khó khăn: 

hàng tồn kho vẫn ở mức cao, sức hấp thụ vốn còn 
yếu, nợ xấu vẫn còn là một gánh nặng. Thị trường 
chứng khoán cũng như bất động sản đã có nhiều 
thay đổi theo chiều hướng tích cực, môi trường 
kinh tế toàn cầu đang dần cân bằng hơn, nhu cầu 
nội địa tăng lên. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của việc 
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên biển 
Đông khiến tình hình chính trị, an ninh, quốc 
phòng và kinh tế phải đối mặt với nhiều vấn đề 
khó khăn, thách thức. 

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo điều hành sát 
sao của Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ đã không 

ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động 
ứng phó biến động của thị trường, đề ra các 
quyết sách phù hợp, từng bước ổn định, phát 
triển hoạt động SXKD. Ban Tổng Giám đốc 
luôn chú trọng phát huy thế mạnh Tập đoàn, 

quyết liệt thực hiện chiến lược tái cấu trúc đã 

đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2014, phát 

triển theo chiều sâu, bám sát Nghị Quyết của 
Hội đồng quản trị để thực hiện những mục 
tiêu kế hoạch đề ra và đã đạt được những 
thành tích đáng ghi nhận. 

 Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 

Chỉ tiêu ĐVT TH2013 KH 2014 TH2014 TH2014/TH2013 TH2014/KH2014 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 801,7 1115 1.006 25,48% 90,21% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1.68 91 54.27 3.130,4% 59,634% 
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Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng, đạt được kết quả SXKD 

như trên là nhờ nỗ lực rất lớn từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể CBCNV Công ty. Doanh thu năm 

2014 tăng so với năm 2013, kéo theo lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng 3.130% so với cùng kỳ 

năm 2013.  

Tuy nhiên, so với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông 

qua thì kết quả thực hiện năm 2014 vẫn chưa đạt yêu cầu: Doanh thu đạt được năm 2014 đạt 

90%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 60% chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến kết quả thực hiện 

năm 2014 không đạt như Đại hội cổ đông đã đề ra là do: 

 Chi phí đầu vào của một số ngành SXKD cơ bản tiếp tục tăng cao, tập trung vào các Dự án lớn 

của Tập đoàn: Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 14 theo hình thức BOT; Dự án nông 

nghiệp tại ba tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông; Dự án thủy điện Đăk Pô Kô,… 

 Các Dự án bất động sản tại Gia Lai dự kiến mang lại nguồn thu cho Tập đoàn, tuy nhiên trong 

quá trình triển khai Dự án do tình hình khó khăn, tập quán của người dân địa phương chưa có 

nhu cầu ở chung cư cao tầng,…nên bắt buộc Công ty phải đầu tư để thay đổi công năng khai 

thác có hiệu quả đối với Dự án. 

Tuy nhiên, kết quả đạt được như trên là rất đáng được trân trọng. Đó không chỉ là việc ghi nhận 

công lao to lớn từ sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đến các cấp lãnh đạo, cán bộ chủ 

chốt, người lao động trong Tập đoàn mà nhà đầu tư, cổ đông bên ngoài cũng đã nhìn nhận, đánh 

giá kết quả đạt được là tích cực khi so sánh với kết quả của Tập đoàn với các doanh nghiệp khác. 

Lợi nhuận sau thuế tăng 

3.130%  

so với cùng kỳ năm 2013 
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 

2013 2014 

2014/2013 
Giá trị 

(tr.đồng) 
Tỷ trọng 

Giá trị 

(tr.đồng) 
Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 1.218.447 50,34% 1.901.481 46,25% 56,06% 

Tài sản dài hạn 1.201.866 49,66% 2.210.170 53,75% 83,89% 

Tổng tài sản 2.420.313 100,00% 4.111.652 100,00% 69,88% 

 

6,7% 5,6% 

20,8% 

41,7% 

42,0% 

28,7% 

27,4% 20,1% 

3,1% 3,8% 

2013 2014 

Tiền Đầu tư ngắn hạn 

Các khoản phải thu Hàng tồn kho 

Cơ cấu tài sản qua các năm 

Tổng tài sản tăng gần 
70% trong năm 2014 với 
sự đóng góp chủ yếu của 
giá trị Chi phí xây dựng 
cơ bản dở dang và giá trị 
khoản mục đầu tư ngắn 
hạn. do công ty vừa có 
đợt phát hành. Cơ cấu 
tổng tài sản cũng có sự 
dịch chuyển nhẹ từ ngắn 
hạn sang dài hạn. 
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Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu 

2013 2014 

2014/2013 
Giá trị 

(tr.đồng) 
Tỷ trọng Giá trị (tr.đồng) Tỷ trọng 

Nợ ngắn hạn 461.046 30,56% 648.153 26,51% 40,58% 

Nợ dài hạn 1.047.762 69,44% 1.796.395 73,49% 71,45% 

Tổng nợ 1.508.807 100,00% 2.444.547 100,00% 62,02% 

 

Tổng nợ phải trả của Công ty trong năm 2014 tăng 62% so với 2013 trong đó tăng chủ yếu là ở nợ 

dài hạn. Khoản mục nợ dài hạn tăng hơn 71% trong khi nợ ngắn hạn chỉ tăng hơn 40% làm tăng tỷ 

trọng nợ dài hạn lên 73%. Công ty chủ yếu tăng nợ vay dài hạn nhằm tài trợ hoạt động đầu tư Dự 

án.  

Về tình trạng nợ phải trả xấu  

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Tuổi nợ dưới 1 năm Tuổi nợ trên 1 năm 

2013 2014 2013 2014 

Các khoản vay và nợ 116.956 148.337 1.043.404 1.795.542 

Trái phiếu chuyển đổi 1.385 404 - - 

Phải trả người bán 141.768 205.487 - - 

Chi phí phải trả 21.041 21.878 - - 

Phải trả khác 116.151 224.709 - - 

Tổng cộng 397.301 600.815 1.043.404 1.795.542 

 

Công ty không có tình trạng nợ quá hạn, nợ phải trả xấu, do đó, Công ty không có rủi ro thanh 

khoản trong ngắn hạn. Đối với các khoản nợ trong hạn, Công ty có đủ khả năng để tạo đủ nguồn 

tiền đáp ứng các nghĩa vụ khi đến hạn.  
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Về ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 

Do phát sinh các giao dịch mua, bán hàng có nguồn gốc ngoại tệ, Công ty chịu rủi 

ro khi có biến động về tỷ giá. Rủi ro này được Công ty quản lý thông qua các biện 

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

thanh toán các khoản ngoại tệ phù hợp, dự báo tỷ giá ngoại tệ trong tương lai, sử 

dụng tối ưu nguồn tiền hiện có để cân bằng giữa rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản.  

Về ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay 

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

về lãi vay đều có tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty 

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

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

trì ở mức thấp. 
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Các thành tựu trong năm 2014 

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp: 

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã mạnh dạn tái cấu trúc doanh nghiệp tập trung thực hiện chiến lược tái 

cấu trúc mạnh mẽ được đề ra tại Đại hội cổ đông với 3 lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp, năng lượng, cơ 

sở hạ tầng. 

Nông nghiệp Phát triển cơ sở hạ tầng 

Tập đoàn đang triển khai đầu 

tư xây dựng Dự án tại 03 tỉnh 

Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông. 

Riêng tại tỉnh Gia Lai đã hoàn 

thành việc xây dựng nhà máy 

và các công trình phụ trợ, văn 

phòng làm việc, nhà ở cho 

CBCNV,…. Hai Dự án tại tỉnh 

Đăk Lăk và Đăk Nông đang 

hoàn thiện các thủ tục và phần 

xây dựng cơ bản để tiếp tục 

triển khai Dự án nông nghiệp 

tại 2 tỉnh trong Quý II/2015. 

Trong năm 2014,nông nghiệp 

mang lại doanh thu 61,75 tỷ 

đồng và đạt lợi nhuận trước 

thuế 42,12 tỷ đồng, đóng góp 

lớn vào kết quả kinh doanh 

của Tập đoàn. 

Với 3 dự án trọng điểm: BOT 

Gia Lai, BOT Đăk Nông và 

gói trái phiếu Chính thủ thuộc 

dự án BT Đăk Lăk, Tập đoàn 

đã đồng bộ thi công tất cả các 

gói thầu, tăng cường nhà thầu 

năng lực, đảm bảo chất lượng, 

tiến độ công trình. Hiện các 

dự án đang được tích cực đẩy 

nhanh công tác thi công, 

chậm nhất đến ngày 31/5 

hoàn thành dự án BOT Đăk 

Nông, 31/6 hoàn thành dự án 

BOT Gia Lai và gói trái phiếu 

Chính phủ để đi vào khai thác 

và thu phí hoàn vốn.   
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Tập đoàn ĐLGL  hợp tác toàn diện với Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn hàng 

đầu thế giới Delaval (Thụy Điển) nhằm đẩy mạnh đầu tư mở rộng lĩnh vực nông nghiệp với quy 
mô lớn tại khu vực Tây Nguyên và các vùng cận biên như Lào, Campuchia. Hợp tác chiến lược 
lâu dài với Quỹ đầu tư Global Emerging Markets (GEM) nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, mở rộng thị 
trường. 

 Công tác nhân sự: 

 Năm 2014 đánh dấu bước tái cấu trúc nhân sự 

rõ rệt, Công ty đã thu hút được nhiều nhân sự ở 

vị trí cấp cao về nắm giữ những vị trí then chốt 

trong Tập đoàn, bổ nhiệm mới 03 thành viên 

Hội đồng quản trị nâng số thành viên HĐQT 

lên 8 người, cùng với sự phát huy cao độ tinh 

thần đoàn kết của CBNV toàn công ty, đây 

chính là bước tạo đà cho phát triển năm 2015 

và những năm tiếp theo. 

 Khởi động phong trào đào tạo cán bộ chủ chốt 

cho Dự án nông nghiệp: Tập đoàn đã tuyển 

chọn nhiều sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên 

ngành: chăn nuôi, trồng trọt có học lực khá, 

giỏi và gửi đi đào tạo tại các trang trại chăn 

nuôi bò sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk) tại Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh 

Hóa và Bình Định, đây là nguồn nhân lực quan 

trọng để chuẩn bị khởi động Dự án nông 

nghiệp của Tập đoàn ĐLGL. 

 

Công tác truyền thông, quảng bá thương 

hiệu: 

 Đội bóng chuyền nam ĐLGL đã đạt được 

nhiều thành tích đáng kể: giải Á Quân tại 

cuộc thi bóng chuyền Vô địch Quốc gia 

2014 và đoạt thứ hạng 11/14 giải bóng 

chuyền Cúp C1 Châu Á và một số giải 

thưởng danh giá khác. 

 Tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa , nâng cấp 

website và kịp thời đăng tải những thông tin 

về Tập đoàn ĐLGL và các Công ty thành 

viên. Hoàn thành việc xây dựng phóng sự 

10 sự kiện tiêu biểu trong năm 2014. Nhìn 

chung, hoạt động PR trong năm 2014 có 

nhiều tiến bộ so với các năm trước. Bộ phận 

PR đã tạo được mối quan hệ rộng rãi với 

các cơ quan báo đài địa phương và Trung 

ương góp phần đưa thương hiệu DLG ngày 

càng lan rộng cả trong và ngoài nước. 

     Hoạt động an sinh xã hội: 

 Trong năm 2014-2015, Tập đoàn ĐLGL đã hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho Quỹ xã hội từ thiện công đoàn 

giao thông vận tải, ủng hộ 15 tỷ đồng cho chương trình Nhịp cầu yêu thương do Bộ GTVT phát 

động để xây dựng cầu treo phục vụ cho đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Nguyên.  

 Tham dự và ủng hộ chương trình lễ kỉ niệm 5 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Chưpuh và đón 

nhận huân chương lao động hạng ba.Tài trợ cho chương trình giải Việt dã do báo Gia Lai tổ chức 

và nhiều chương trình của các tổ chức khác tổ chức tại Gia Lai. 
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MỘT SỐ CẢI TIẾN TRONG NĂM 2014 

 Cải tiến chiến lược: Năm 2014 là năm đầu tiên Đức Long Gia Lai thực hiện chiến lược 

tái cấu trúc. Việc hợp tác với Investor Relation; KCSA Strategic Comunication của Mỹ 

để thu hút đầu tư. 

 Cải tiến trong chính sách quản lý: trong năm 2014, DLG chú trọng phát triển nguồn 

nhân sự cấp cao, thể hiện trong việc bầu bổ sung 3 thành viên vào Hội đồng quản trị của 

Tập đoàn. Các thành viên mới đều là những người có trình độ chuyên môn cao và dày 

dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nông nghiệp, đầu tư… Phù 

hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn. Đồng thời, trong năm 2014, Tập đoàn 

cũng xây dựng, chỉnh sửa và ban hành nhiều quyết định, văn bản, nội quy của Tập 

đoàn, tạo điều kiện trong việc tuyển dụng nhân sự mới và duy trì nhân sự hiện tại; chú 

trọng việc đào tạo nhân sự trẻ, có năng lực từ đó tạo môi trường làm việc hiệu quả, 

năng động. 
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  KẾ HOẠCH 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2015-2020 

Doanh thu 

Lợi nhuận sau thuế 

2.500 tỷ đồng 

265 tỷ đồng 



 
 

 
 42 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 

 

  
Bước sang giai đoạn mới 2015-2020, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chú trọng đầu tư, phát triển 4 lĩnh 

vực trọng tâm trong chiến lược tái cấu trúc: Nông nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng, sản xuất 

linh kiện điện tử. 
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Chủ yếu phát triển trên 3 hướng chính: Phát triển chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi bò thịt và 
trồng trọt. Với mục tiêu hình thành dự án quy mô 80.000 con bò sữa, 45.000 con bò thịt, Tập 
đoàn đã tiến hành tạo dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với nhiều đối tác uy tín, hỗ trợ 
thực hiện thành công dự án như: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Tập đoàn hàng 

đầu thế giới về giải pháp chuồng trại Delaval (Thụy Điển), Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển chăn nuôi gia súc lớn Bình Dương. Đồng thời, Tập đoàn đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, 
vật lực và nguồn tài chính để triển khai xây dựng chuồng trại, nhà máy, hình thành những 
trang trại quy mô lớn, phục vụ hoạt động chăn nuôi, trồng trọt. Các dự án tại 3 tỉnh Đăk 

Nông, Đăk Lăk và Gia Lai đang hoàn thiện các thủ tục phát lý để triển khai xây dựng trong 
quý II/2015. 

N
Ă

N
G

 L
Ư

Ợ
N

G
 

Chú trọng đầu tư, sản xuất nguồn năng lượng sạch. Theo đó, Tập đoàn sẽ hợp tác với Tập đoàn 

Merica (Đức) nhằm phát triển dự án “Giải pháp đầu tư sản xuất, quản lý điện năng toàn diện và bền 

vững: động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Côn Đảo nói riêng và Việt Nam nói chung”. Dự án này 

sẽ là mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong tương lai và phát triển năng lượng tái tạo theo mô hình 

phát triển nguồn điện phân tán và giải pháp lưu điện công nghệ cao, kết hợp phát triển lưới điện 

thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại CHLB Đức. Liên doanh DLGL Group và Merica 

Group sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển dự án này trên toàn lãnh thổ các đảo và đất liền Việt 

Nam.  
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Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc quyết tâm chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh công tác thi 

công các “Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Pleiku - cầu 110 tỉnh Gia Lai theo 

hình thức hợp đồng BOT”, gói trái phiếu Chính phủ tại Đăk Lăk, đảm bảo hoàn thành sớm 

hơn so với kế hoạch để đi vào khai thác hoàn vốn. Riêng “Dự án nâng cấp, mở rộng đường 

Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn Km817- Km887 tỉnh Đăk Nông theo hình thức hợp đồng 

BOT” sẽ cơ bản hoàn thành và đi vào thông tuyến, sớm hơn so với kế hoạch. Khi các dự án 

này đồng loạt đi vào khai thác hoàn vốn sẽ đóng góp không nhỏ vào doanh thu, lợi nhuận 

của Đức Long Gia Lai. Ngoài các dự án đang thi công, Tập đoàn sẽ tiếp tục tham gia đấu 

thầu các dự án giao thông quy mô lớn trong cả nước, từng bước khẳng định năng lực, vị thế 

của Đức Long Gia Lai trong lĩnh vực nhiều tiềm năng này.  
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LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 

Trong năm 2015, Tập đoàn sẽ hoàn 
thiện các thủ tục cần thiết, theo quy 
định, thực hiện phát hành hoán đổi 
cổ phiếu với Công ty Mass Noble 
Limited, một Công ty có bề dày 
kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất 
linh kiện, các thiết bị điện tủ, xuất 
khẩu sang thị trường các nước trên 
thế giới. Sau khi thương vụ này 
hoàn tất, ĐLGL sẽ chính thức thâm 
nhập vào lĩnh vực nhiều tiềm năng 

phát triển này. 

Ngoài 4 lĩnh vực trọng tâm là Nông nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng, sản xuất linh kiện điện tử, 

Tập đoàn vẫn tiếp tục đầu tư theo chiều sâu các dự án, các lĩnh vực truyền thống như: Sản xuất và Chế 

biến gỗ, đá Granite; Kinh doanh bến xe; Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ, Đầu tư và kinh doanh bất động sản; 

Trồng và Chế biến cao su; đẩy mạnh khởi công nhanh chóng Dự án Khách sạn Mỹ Khê – Đà Nẵng, Dự 

án Thủy điện Đăk Pô Kô, để đưa vào khai thác. Thực hiện rà soát lại toàn bộ những đơn vị, chi nhánh 

hoạt động kém hiệu quả nhằm hạn chế đầu tư dàn trải mà đầu tư có chọn lọc và tập trung vào một số 

dự án trọng tâm, trọng điểm thuộc các ngành nghề chiến lược mà Tập đoàn đang có nhiều lợi thế để 

phát sinh doanh thu và mang lại lợi nhuận cao để đảm bảo tập trung sức mạnh và nguồn lực, phát triển 

theo hướng chuyên ngành. 
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  BÁO CÁO                 
HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY 
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  Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

 
Sau một năm thực hiện chiến lược 

tái cấu trúc với 3 lĩnh vực trọng 

tâm: Nông nghiệp, Năng lượng và 

Cơ sở hạ tầng, ĐLGL đã và đang 

có những bước chuyển mình 

mạnh mẽ, ĐLGL không chỉ gia 

tăng doanh thu lợi nhuận từ hoạt 

động nông nghiệp và cơ sở hạ 

tầng mà còn đạt được những 

thương vụ hợp tác chiến lược lâu 

dài với các đối tác uy tín trong và 

ngoài nước như. 

Cùng với đó, nhờ tiến hành cơ cấu 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo hướng tập trung vào các dự 

án sinh lời ngắn hạn sau một thời 

gian dài tập trung đầu tư vào các 

lĩnh vực dài hạn, hoạt động 

SXKD của ĐLGL không ngừng 

tăng trưởng, đi vào ổn định và tạo 

được nguồn vốn thường xuyên 

cho việc đầu tư các lĩnh vực trọng 

yếu. 

[…Đi là đến…] 
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Cụ thể, các kết quả đạt được như sau:  

Đối với hoạt động SXKD 

Trong giai đoạn này, HĐQT đã điều chỉnh giải 

pháp về đầu tư như sau: Tập trung nguồn lực, 

quyết liệt đầu tư các lĩnh vực ngành nghề 

trong chiến lược tái cấu trúc, ngoài ra, tiếp tục 

đầu tư chiều sâu các ngành nghề kinh doanh 

truyền thống mà Tập đoàn đã gây dựng từ thời 

kỳ đầu thành lập. Trong đó, hạn chế đầu tư 

dàn trải, chỉ tập trung vào những dự án trọng 

tâm, trọng điểm thuộc các ngành nghề chiến 

lược mà Tập đoàn đang có nhiều lợi thế để 

phát sinh doanh thu và mang lại lợi nhuận cao. 

Tổng kết năm 2014, Doanh thu thuần đạt 

gần 1.006 tỷ đồng, đạt 90,2% so với kế 

hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 

54 tỷ đồng, tương đương gần 60% so với 

kế hoạch năm. Tháng 10/2014 Tập đoàn 

ĐLGL đã phát hành thành công 100% cổ 

phần cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 

1:1 thông qua hình thức phát hành cổ 

phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn 

điều lệ lên gần 1.500 tỷ đồng, tương 

đương gần 150 triệu cổ phiếu. 

Về chiến lược sau khi tái cấu trúc với 3 lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp, năng lượng và cơ 

sở hạ tầng: Sau 1 năm chính thức triển khai thực hiện, đến nay, từng lĩnh vực đã và đang 

đạt được những kết quả khả quan, chỉ tính riêng lĩnh vực nông nghiệp đã đóng góp đến 

70% lợi nhuận của ĐLGL. Kết quả này từng bước chứng minh chiến lược tái cấu trúc 

HĐQT đã đề ra là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Cụ thể 

như sau:  
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 Đầu tư xây dựng Nhà máy sấy bắp và bảo quản nông sản; Trồng 350 ha bắp 

tại dự án trồng cao su xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

 Đầu tư xây dựng trang trại nuôi bò thịt tại dự án trồng cao su xã IaBlứ, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

 Tổ chức kiểm tra, khảo sát đất tại các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông để triển khai 

đầu tư dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt và trồng cây nông nghiệp ngắn ngày 

trong năm 2015. 
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 Thuỷ điện: Tiếp tục duy trì một số thủy điện đã và đang hoạt động hiệu quả nhằm ghi 

nhận doanh thu, đồng thời, tích cực đầu tư xây dựng dự án mới với thiết kế hiện đại, hiệu 

quả hơn.  

 Dự án điện năng lượng mặt trời: Triển khai tại Côn Đảo- tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục tiêu 

dự án nhằm phát triển năng lượng tái tạo theo mô hình phát triển nguồn điện phân tán và 

giải pháp lưu điện công nghệ cao, kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp 

dụng rất thành công tại CHLB Đức. Tập đoàn ĐLGL đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý 

để đưa dự án vào triển khai thực hiện.  

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 

(Các dự án BOT Đăk Nông và 

BOT Gia Lai): Dưới sự chỉ đạo 

quyết liệt của HĐQT, các dự án BOT 

trong năm 2014 triển khai đồng bộ và 

đã đạt được khối lượng thi công đáng 

kể, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết 

với Bộ GTVT. Với tiến độ như vậy, 

khoảng giữa năm 2015 các dự án sẽ 

hoàn thành và đưa vào thông tuyến, 

thu phí hoàn vốn dự án.   
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Hoạt động nghiên cứu và phát triển và các hoạt động khác 

Bên cạnh việc mở rộng lĩnh vực thu hút nguồn vốn, hợp tác đầu tư, đạt được thỏa thuận hợp tác 

chiến lược với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước, Đức Long Gia Lai còn hướng tới mục 

tiêu phát triển dài hạn, hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế trong và ngoài nước, ĐLGL chú 

trọng đầu tư vào công tác nghiên cứu và phát triển. HĐQT DLGL thường xuyên quan tâm đến 

việc khuyến khích tinh thần sáng tạo trong hoạt động của nhân viên cũng như đội ngũ lãnh đạo 

nhằm đưa ra giải pháp khác biệt, hiệu quả và tiên tiến. ĐLGL tích cực sử dụng những tiến bộ 

khoa học vào SXKD cũng như trong hoạt động quản lý, điều hành Tập đoàn. 

Với những mục tiêu, kế hoạch mới trong năm 2014, HĐQT Đức Long Gia Lai cũng tăng 

cường Công tác kiểm tra, kiểm soát. Hoạt động này được tiến hành thường xuyên và đột xuất, 

nhiều cuộc kiểm tra đạt kết quả, tích cực đưa ra các biện pháp khắc phục, xử lý sau thanh tra và 

có hình thức chế tài phù hợp.  
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  Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

 Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tích cực trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD và 

đầu tư trong năm 2014, nhưng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. 

 Các thành viên Ban Tổng 

Giám đốc chủ động thực 

hiện nhiệm vụ đối với các 

lĩnh vực công việc được 

giao, đồng thời phải phối 

kết hợp với các thành viên 

khác trong Ban Tổng Giám 

đốc trao đổi kinh nghiệm, 

kết quả thực hiện công 

việc, bàn bạc đưa ra những 

giải pháp tối ưu tham mưu 

cho Tổng Giám đốc trong 

công tác quản lý, điều 

hành. 

 

 Công tác chỉ đạo, điều 

hành thực hiện kế hoạch 

SXKD, đầu tư đối với 

các Công ty thành viên 

chưa được quyết liệt làm 

ảnh hưởng đến doanh 

thu, lợi nhuận chung của 

Tập đoàn. Ban Tổng 

Giám đốc phải có các 

giải pháp cụ thể để chỉ 

đạo các Công ty thành 

viên thực hiện tốt kế 

hoạch SXKD, đầu tư. 

 

 Đội ngũ tham mưu, cố 

vấn cho TGĐ còn hạn 

chế về trình độ chuyên 

môn, tính chuyên nghiệp, 

kỹ năng nghề nghiệp 

chưa cao. Do đó chưa 

đáp ứng được yêu cầu về 

trình độ công nghệ và tốc 

độ phát triển của Công 

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

 
Tập đoàn kiên định với Chiến lược phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương 

châm: “Hành động – Tăng trưởng – Hiệu quả”  với mục tiêu: “Xây dựng Công ty thành 

một Tập đoàn đầu tư mạnh hàng đầu của Việt Nam vào năm 2015 cả về quy mô vốn, thương hiệu, 

công nghệ, năng lực quản trị, có khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế; 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đồng bộ và chất lượng cao”. 

Về đối nội 

- Về SXKD, đầu tư: Năm 2015 ĐLGL sẽ kiên định tập trung 4 lĩnh vực trọng điểm nhất: 

Cơ sở hạ tầng, Nông nghiệp (trồng bắp và nuôi bò thịt, bò sữa), Năng lượng (Thủy điện 

và năng lượng sạch) và Đầu tư, sản xuất linh kiện điện tử. Đối với các ngành nghề 

truyền thống như Bến xe bãi đỗ, Sản xuất và chế biến gỗ, đá Granite, bất động 

sản…Ban Lãnh đạo sẽ tập trung tái cấu trúc ở các công ty con để tập trung toàn bộ 

nguồn lực cho các lĩnh vực mới trong chiến lược phát triển đã được đề ra năm 2014. 

- Về Tài chính: Phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp 

để đầu tư vào các dự án tiềm năng của Tập đoàn 

- Về Bộ máy nhân sự: Tiếp tục điều chỉnh cơ chế hoạt động, tái cấu trúc sắp xếp lại bộ 

máy để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, hệ thống kế toán của các đơn vị tập 

trung hạch toán tại công ty mẹ với mục tiêu tăng cường sự quản lý kiểm soát tài chính 

và tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị  tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức. Tăng 

cường các cán bộ có năng lực về chuyên môn cho các lĩnh vực ngành nghề chiến lược 

và các Phòng/Ban chức năng Tập đoàn. Tiếp tục tuyển dụng cán bộ chuyên môn nghiệp 

vụ cao để  đáp ứng yêu cầu công việc của Tập đoàn.  

- Về công tác kiện toàn các công ty thành viên: Quyết liệt củng cố, cấu trúc và kiện 

toàn các công ty thành viên hoạt động SXKD không hiệu quả, tăng cường hoạt động 

thanh tra kiểm soát nội bộ, nhất là vấn đề thực hiện các kết luận sau thanh tra.  

- Về Chính sách cho người lao động: Điều chỉnh tiền lương, tăng thu nhập cho người 

lao động để ổn định đời sống, thực hiện và giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ chính 

sách, tiền lương và thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động an 

tâm và góp phần ổn định sản xuất kinh doanh.  
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Về đối ngoại 

 Đối với các tổ chức tín dụng: Duy trì và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với các 

tổ chức tín dụng, tìm kiếm đối tác chiến lược uy tín tạo thêm nguồn vốn ổn định cho hoạt 

động của các Dự án trong chiến lược SXKD năm 2015. 

 Đối với đối tác, nhà đầu tư, khách hàng trong nước: Công khai, minh bạch toàn bộ 

hoạt động của công ty, tạo dựng niềm tin vững chắc với các đối tác, nhà đầu tư, khách 

hàng trong và ngoài nước. 

 Đối với các đối tác nước ngoài: Tiếp tục chiến lược thu hút vốn ngoại, đẩy mạnh hoạt 

động đầu tư của các Quỹ đầu tư uy tín nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, mở rộng 

thị trường, củng cố mạnh mẽ tính thanh khoản và bảng cân đối tài chính, đồng thời từng 

bước nâng cao vị thế, thương hiệu Đức Long Gia Lai trên thị trường Quốc tế. 
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  Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Họ và tên Chức vụ 
Cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng chức danh thành 
viên HĐQT nắm giữ tại các 

công ty khác 

Bùi Pháp 
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 
33.840.387 22,67% 

- Chủ tịch HĐQT của 6 công 
ty thành viên 

- Ủy viên HĐQT của 3 công 
ty thành viên 

Đỗ Thanh 
Ủy viên Hội đồng 

quản trị 
19.950 0,013% 

- Chủ tịch HĐQT tại 2 công ty 
thành viên. 

- Chủ tịch HĐTV tại 1 công ty 
TNHH 

- Ủy viên HĐQT tại 3 công ty 
thành viên 

Nguyễn Đình 

Trạc 
Ủy viên Hội đồng 

quản trị 
899.071 0,602% 

- Chủ tịch HĐTV tại 1 công ty 
TNHH 

- Phó Chủ tịch HĐQT tại 1 
công ty TNHH 

- Ủy viên HĐQT của 7 công 
ty thành viên 

Phạm Anh 
Hùng 

Ủy viên Hội đồng 
quản trị 

Không có - Chủ tịch HĐQT tại 1 công ty 
thành viên. 

Nguyễn Trung 
Kiên 

Ủy viên Hội đồng 
quản trị 

10.032 0,007% Không có 

Ông Nguyễn 
Hồ Nam 

Ủy viên Hội đồng 
quản trị (thành viên 

độc lập) 
Không có - Không có 

Nguyễn Đăng 

Hải 
Ủy viên Hội đồng 

quản trị 
Không có - Không có 

Đoàn Nguyên 

Tiêu 

Ủy viên Hội đồng 
quản trị (thành viên 

độc lập) 
Không có - Không có 
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Ông Bùi Pháp 

Năm sinh: 1962 
Trình độ: Chuyên viên kinh tế 
Quá trình công tác:  
- 1995-12  6 2   :  i m đ c    N hi   t      nh 
Đ c   n   i    i 
-13/06/2007-16  1 2 1 :  hủ tịch HĐQT  iêm 
T n   i m đ c  T   Tậ  đ  n Đ c   n   i    i. 
- 17/01/2010 – nay : Chủ tịch HĐQT  T   Tập 
đ  n Đ c Long Gia Lai 

 

Ông Đỗ Thanh 
 

Sinh năm: 195  
Trình độ: Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác: 
- 1982 – 1986: Kế t  n tr ởng Xí nghi   cơ  h   i  
Lai. 
- 1987 – 1991: Chuyên viên kinh tế sở Công nghi p 
Gia Lai. 
- 1992 - 2001: Kế t  n tr ởng Xí nghi p chế biến gỗ 
xuất khẩu Gia Lai. 
-  2002 - 2  5: KTT  iêm tr ởng phòng kinh doanh 
 NTD Đ   . 
- 2006 -  6 2   :  hó  i m đ c kinh doanh XNTD 
Đ   . 
- 06/2007 - nay: Phó t n   i m đ c CTCP Tậ  đ  n 
Đ c Long Gia Lai.                         
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Ông Phạm Anh Hùng 
Năm sinh: 19 2 
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 
Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 
- 04/2011 - 31/12/2013: Tr ởn  b n đầu t  
Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 
-  1  1 2 14 đến nay : T n   i m đ c Tập 
đ  n Đ c Long Gia Lai . 

 

Ông Nguyễn Đình Trạc  
 

Năm sinh: 195  
Trình độ: Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác: 
- 1976 – 1989: Kế t  n  âm tr ờng An    Hội, 
An Khê, Gia Lai  
- 1990 – 2001: Kế t  n tr ởng Cty trồng rừng 
nguyên li u công nghi p Gia Lai  
- 2002 – 2  4:  i m đ c sản xuất  NTD Đ c 
Long Gia Lai 
- 2005 - 05/2007: Trợ lý  i m đ c  NTD Đ c 
Long Gia Lai 
-  06/2007 – 16/01/2010: Phó T n   i m đ c 
th ờn  tr c  T   Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 
- 17/01/2010 – 31/12/2013: T n   i m đ c 
CTCP Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 
-1 1 2 14 đến nay : Ủy viên HĐQT Tậ  đ  n 
Đ c Long Gia Lai. 
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Ông Nguyễn Trung KiênNăm sinh: 19 4 

Trình độ: Kỹ  s  xây   ng 

Quá trình công tác: 

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

trình 86. 

- 11/2003 - 07/2004: Kỹ s  xây   ng- Công ty thi 

côn  cơ  iới- TCT xây d n  đ ờng thủy. 

- 03/2005 - 02/2007: Nhân viên ban QLDA bến xe 

Đ c Long Gia Lai. 

- 03/2007 -  8 2 1 :  i m đ c, B n Q DA Đ c 

Long Tower- Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 

- 09/2010 - 10/2012:  i m đ c Công ty TNHH Hà 

Trung.. 

- 10/2012 -5/2013 :   i m đ c Công ty CP BOT & 

Đ c   n  Đ   Nôn . 

- 5 2 13 đến n y :    Th nh viên HĐQT -  i m đ c 

 ôn  ty    BOT & Đ c   n  Đ   Nôn  

 

Ông Nguyễn Hồ Nam 
Năm sinh: 19 8 
Trình độ:  Thạc sỹ Tài chính -  Ngân hàng 
Quá trình công tác: 
- 2001 -2  6: Tr ởng phòng Tài chính kế toán, 
Tr ởng phòng Kế toán quản trị Tậ  đ  n Unilever 
Vi t Nam 
-9/2006-01/2010: T n   i m đ c Công ty TNHH 
MTV Ch n   h  n N ân h n  S i  òn Th ơn  T n 
-01/2010-05/2012: Chủ tịch HĐQT  T    h ng 
 h  n NH S i  òn Th ơn  T n 
-06/2012 - nay:  Chủ tịch HĐQT CTCP Thủ Phủ Tre 
và kiêm nhi m thêm ch c danh Ủy viên HĐQT  T   
Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai từ tháng 11/2014. 
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Ông Nguyễn Đăng Hải 
Năm sinh: 19 5 
Trình độ: Cử nhân Tài chính doanh nghi p 
Quá trình công tác: 
- 1998 -2006: Quản lý Tài chính, kế toán 

bán hàng, tiếp thị Tậ  đ  n Unilever 
Vi t Nam 

- 2006-2013: Quản lý các d  án tái cấu 
trúc Doanh nghi p và xây d ng mới 
Doanh nghi p cho các Công ty Vi t 
Nam. 

- 2 14 đến nay: T n   i m đ c Công ty 
TNHH Nông nghi   Đ c Long Gia Lai. 
Đến tháng 11/2014, kiêm nhi m thêm 
ch c danh Ủy viên HĐQT  T   Tập 
đ  n Đ c Long Gia Lai. 

 

Ông Đoàn Nguyên Tiêu 
Năm sinh: 19 6 
Trình độ: Tiến sỹ kinh tế 
Quá trình công tác: 
- 01/2002 -5 2  6:  i   s  trợ giảng City University 
of  New York 
-12/2006 -6/2008: Nghiên c u sinh Columbia 
University 
- 02/2008- 8 2  8:  i m đ c điều hành Young New 
York Patners, LLC.  
- 06/2008 – 02/2010:  Chủ tịch HĐQT  iêm  i m đ c 
điều hành HRCITI Corp 
- 08/2009-nay: Chủ tịch HĐQT  iêm  i m đ c điều 
h nh Asi   l b l    it l  r u , Inc. Đến tháng 
11/2014, kiêm nhi m thêm ch c danh Ủy viên HĐQT 
CTCP Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  ôn  ty ch   th nh lập các tiểu ban tr c thuộc 

HĐQT m  chỉ phân công nhi m vụ để th m m u,  iú  vi c ch  HĐQT cụ thể: 

  h nh văn  hòn   iêm nhi m Th   ý  ôn  ty 

 Ban Nội chính kiêm nhi m công tác t  ch c thi đu ,  hen th ởn  l   động tuân thủ 

the  quy định pháp luật v  Điều l  Công ty 

 Ban kiểm soát nội bộ th c hi n công tác kiểm soát dòng tiền, kiểm soát nghi p vụ 

 Các trợ lý Chủ tịch HĐQT th c hi n nhi m vụ Trợ lý, th m m u về chiến l ợc phát 

triển, kế hoạch tài chính, t  ch c th c hi n các Nghị Quyết củ  HĐQT.  

 ôn  ty đ n  tiến hành thiết lập các tiểu ban nhằm đảm bảo th c hi n t t hơn côn  t c quản lý, 

giám sát các mặt hoạt động củ  HĐQT nói riên  v  của toàn Công ty nói chung.  

Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Tr n  năm 2 14, Hội đồng quản trị đã t  ch c 31 cuộc họp và ban hành 31 Quyết định cụ thể nh  s u:  

 T ng kết các cuộc họp 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Bùi Pháp Chủ tịch 31/31 100%  
2 Ôn  Đỗ Thanh Ủy viên 31/31 100%  

3 
Ông Nguyễn Đình 
Trạc 

Ủy viên 31/31 100%  

4 Ông Phạm Anh Hùng Ủy viên 31/31 100%  

5 
Ông Nguyễn Trung 
Kiên 

Ủy viên 21/31 68% Đi côn  tác 

6 Ông Nguyễn Hồ Nam Ủy viên 3/31 10% 
Bầu b  sung ngày 

27/11/2014 
Đi côn  t c 

7 Nguyễn Đăn  Hải Ủy viên 3/31 10% 
Bầu b  sung ngày 

27/11/2014 
Đi côn  t c 

8 Đ  n N uyên Tiêu Ủy viên 3/31 10% 
Bầu b  sung ngày 

27/11/2014 
Đi côn  t c 
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 T ng kết tình hình ban hành các Nghị Quyết HĐQT 

STT 
Số nghị quyết/quyết 

định HĐQT 
Ngày Nội dung 

1  1 QĐ-HĐQT-Đ    01/1/2014 Về chế độ tiền l ơn ,  hụ cấp cho T n   i m đ c 

2  2 QĐ-HĐQT-Đ    05/1/2014 
V v  hen th ởng của Công ty thành viên Hoàn thành kế hoạch 
S KD năm 2013 

3  3 QĐ-HĐQT-Đ    05/1/2014 
V/v ủy quyền n  ời đại di n  ôn  ty để quan h  với c c đ i tác, 
các t  ch c tín dụng và ngân hàng 

4 3  QĐ-HĐQT-Đ    12/3/2014 
V v thôn  qu   h ơn   n ch   b n c  phần cho c  đôn  hi n 
hữu v   h ơn   n  h t h nh tr i  hiếu chuyển đ i riêng lẻ cho 
đ i tác chiến l ợc. 

5 31 QĐ-HĐQT-Đ    12/3/2014 
V/v thông qua hồ sơ ch   b n c  phiếu ra công chúng và phát 
hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đội. 

6 32 QĐ-HĐQT-Đ    18/3/2014 
V/v chuyển nh ợng phần v n góp tại Công ty c  phần Đầu t  v  
Kinh doanh bất động sản Đ c Long Gia Lai. 

7  2 QĐ-HĐQT-Đ    20/03/2014 V/v t  ch c đại hội c  đôn  th ơn  niên năm 2 14 

8 35 QĐ-HĐQT-Đ    21/3/2014 
V/v thành lập Ban t  ch c và phê duy t Kế hoạch phân công 
nhi m vụ t  ch c Đại hội c  đôn  th ờng niên 2014 của Công ty 
c  phần Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai 

9 42 QĐ-HĐQT-Đ    22/3/2014 
V/v giao nhi m vụ cho T n   i m đ c chỉ đạ , điều hành kế 
hoạch t i ch nh năm 2 14 của CTCP tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 

10 46 QĐ-HĐQT-Đ    29/4/2014 
V/v thành lập công ty TNHH MTV nông nghi   Đ c Long Gia 
Lai. 

11 4  QĐ-HĐQT-Đ    29/4/2014 V v  hen th ởng Ban T  ch c Đại hội c  đôn  năm 2 14 

12 48 QĐ-HĐQT-Đ    06/5/2014 
V/v hủy  h ơn   n ch   b n c  phần cho c  động hi n hữu và 
 h ơn   n  h t h nh tr i  hiếu chuyển đội riêng lẻ ch  đ i tác 
chiến l ợc. 

13  3 QĐ-HĐQT-Đ    06/5/2014 V/v thông qua hồ sơ đăn   ý ch   b n c  phần ra công chúng. 

14  4 QĐ-HĐQT-Đ    24/05/2014 
Về c c thôn  qu   h ơn   n ch   b n c  phần cho c  đôn  hi n 
hữu để tăn  v n Điều l  công ty. 

15 
15A QĐ-HĐQT-
Đ    

24/05/2014 

V v điều ch nh tăn  v n góp tại Công ty c  phần BOT&BT Đ c 
  n  Đă  Nôn  để th c hi n d  án: Nâng cấp, mở rộng Qu c lộ 
14, đ  n Km815+   - -Km887+00, tỉnh Đă  Nôn  the  hình 
th c BOT 

16 
 5A QĐ-HĐQT-
Đ    

04/6/2014 
V/v th c hi n  h ơn   n  h t h nh v   ế hoạch sử dụng v n từ 
nguồn phát hành c  phiếu tăn  v n điều l  tr n  năm 2 14 

17 53 QĐ-HĐQT-Đ    17/6/2014 
V/v chuyển nh ợng phần v n góp tại Công ty C  phần Dịch vụ 
công cộn  Đ c Long Bảo Lộc. 

18 6  QĐ-HĐQT-Đ    21/07/2014 V/v ch t quyền phát hành c  phiếu ra công chúng 

19 62 QĐ-HĐQT-Đ    05/08/2014 
V v th y đ i tài khoản phong tỏa nhận tiền mua c  phiếu trong 
đợt chào bán c  phiếu ra công chúng. 

20 66 QĐ-HĐQT-Đ    08/09/2014 
V/v th c hi n c c điều ki n tr ớc khi giải ngân v n ngắn hạn, 
bảo lãnh của Công ty Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Lai 
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Công ty có 

2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Nguyễn Hồ N m v  Ôn  Đ  n N uyên Tiêu. 

Tr n  năm th nh viên hội đồng quản trị độc lậ  đã th m  i  h ạt động giám sát tình hình 

th c hi n nghị quyết ĐHĐ Đ th ờn  niên 2 14, th m m u Hội đồng quản trị để đ   r  

những quyết sách hoạt động hỗ trợ công tác quản lý, điều hành củ  B n lãnh đạo Công ty.  

 T ng kết tình hình ban hành các Nghị Quyết HĐQT (tiếp) 

STT 
Số nghị quyết/quyết 

định HĐQT 
Ngày Nội dung 

21 68 QĐ-HĐQT-Đ    13/09/2014 V/v vay v n tại N ân h n  N B để mua xe ô tô con 
22 05/NQ-HĐQT-Đ    08/10/2014 V v đăn   ý v  niêm yết b  sung 79.508.610 c  phiếu 

23    QĐ-HĐQT-Đ    10/10/2014 

V/v Góp v n tại Công ty TNHH MTV khai thác và chế 
biến khoáng sản Đ c Long Gia Lai và cho Công ty 
TNHH MTV nông nghi   Đ c Long Gia Lai xen canh 
trồng cây nông nghi p (bắp) trên di n tích 948,5 ha tại 
d  án trồng cây cao su xả IaBlu71, huy n  h    h, 
tỉnh Gia Lai. 

24  1 QĐ-HĐQT-Đ    14/10/2014 V/v t  ch c họ  Đại hội đồng c  đôn  bất th ờng 2014 

25  4 QĐ-HĐQT-Đ    20/10/2014 
V v huy động thêm v n  ó  để chuyển đ i mô hình 
hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV nông 
nghi   Đ c Long Gia Lai. 

26  8 QĐ-HĐQT-Đ    10/11/2014 
V/v thành lập Ban t  ch c Đại hội c  đôn  bất th ờng 
2014 của Công ty c  phần Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 

27 81 QĐ-HĐQT-Đ    28/11/2014 

V/v bầu ch c danh và phân công nhi m vụ cho các 
th nh viên HĐQT, th nh lập Hội đồn  th ờng tr c của 
HĐQT v  Ủy quyền cho Hội đồn  th ờng tr c của 
HĐQT Tậ  đ  n Đ    th c hi n nhi m vụ củ  HĐQT 

28 06/NQ-HĐQT-Đ    11/12/2014 V/v thôn  qu   h ơn   n  h t h nh tr i  hiếu 

29 07/NQ-HĐQT-Đ    22/12/2014 
V/v tiếp nhận tài sản đảm bảo phát hành trái phiếu 
doanh nghi p và cam kết trả nợ thay 

30 08/NQ-HĐQT-Đ    28/12/2014 
V/v các cam kết đ i với nh  đầu t  tr i  hiếu Đ c Long 
Gia Lai 

31 9  QĐ-HĐQT-Đ    31/12/2014 
V v thôn  qu   h ơn   n chi tiết phát hành c  phiếu 
riêng lẻ để h  n đ i c  phiếu của Công ty Mass Noble 
Investments Limited 
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Ban Kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ 

phần nắm giữ 
Tỷ lệ sở hữu/vốn 

điều lệ 

1 Lê Ngọc Minh Tr ởng Ban Kiểm Soát 0 0 

2 Nguyễn Văn N uyên Thành viên 0 0 

3 Phạm Thị Bích Loan Thành viên 0 0 

 

Hoạt động của BKS trong năm 

Đầu năm 2 14, căn c  Điều l  Công ty Công ty c  phần Tậ  đ  n Đ c   n   i    i, căn c  Quy 

chế hoạt động của Ban kiểm s  t, căn c  đặc điểm tình hình SXKD của toàn Tậ  đ  n, B n  iểm 

s  t đã s ạn lậ  ch ơn  trình  iểm s  t năm 2 14. 

Ban kiểm soát triển khai kiểm soát vi c th c hi n Điều l  Công ty, th c hi n các Nghị quyết của 

ĐHĐ Đ, th c hi n các Nghị quyết củ  HĐQT,  iểm soát vi c th c hi n Quy chế quản lý kinh 

doanh-tài chính của Công ty về các mặt t  ch c sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ phải thu, 

phải trả, côn  t c đầu t  xây   n  cơ bản… và tham gia t  ch c các cuộc họp cụ thể nh  s u: 

 Tham gia các bu i họp củ  th nh viên HĐQT, 

Ban T n   i m đ c Tậ  đ  n về kế hoạch 

 inh    nh h n  năm v  b   c   tình hình th c 

hi n kết quả kinh doanh. 

 Kiểm tra về Doanh thu- chi phí- lợi nhuận, về 

kế hoạch SXKD của các Công ty thành viên 

tr c thuộc Tậ  đ  n, the   õi vi c đầu t  c c 

D   n cơ sở hạ tầng theo hình th c BOT&BT 

của tỉnh  i    i, Đă   ă  v  tỉnh Đă  Nôn .  

Kiểm tra vi c xây d n  đầu t  về lĩnh v c 

Nông Nghi p, Lâm nghi p trồng rừng - Cây 

cao su, kiểm tra các hoạt động khai thác mỏ, 

khai thác khoáng sản…  iểm tra các hoạt động 

S KD tr ớc v  s u đầu t  của Tậ  đ  n. 

 Xem xét các báo cáo thanh tra tài chính nội bộ, 

t ng kết tài chính, sản xuất kinh doanh của 

phòng tài chính kế toán cung cấp. 

 Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai 

th c hi n kế hoạch sản suất kinh doanh, 

dịch vụ của các Công ty thông qua các 

báo cáo tháng, quý của các công ty 

thành viên. 

 Giám sát vi c tuân thủ Nghị quyết 

ĐHĐ Đ th ờn  niên năm 2 14, vi c 

chấ  h nh điều l  Công ty, Pháp luật 

Nh  n ớc và các Quy chế, quy định, 

quyết định củ  HĐQT, B n T ng Giám 

đ c trong công tác quản lý, điều hành 

th c hi n nhi m vụ năm 2 14. 

 Kết quả th c hi n kiểm t  n ch  thấy 

tình hình hoạt động tài chính củ   ôn  

ty l nh mạnh, đún  quy định củ   h   

luật.  ôn  ty th c hi n t t côn  t c lậ  

h  th ng s  sách, ch ng từ v  c c văn 

bản  h   quy hi n h nh.  
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  Thống kê các buổi họp: tr n  năm, BKS đã t  ch c 09 bu i họp với các nội dung cụ thể:  

STT Ngày họp Nội dung chi tiết 

1 02/01/2014 
HĐQT, B nT Đ đ nh  i   ết quả hoạt độn  S KD năm 2 13 v  
giao chỉ tiêu kế hoạch 2014 cho các công ty thành viên. 

2 26/01/2014 
Ban kiểm soát họp th ng nhất triển  h i ch ơn  trình côn  t c năm 
2014. 

3 14/4/2014 Họp Hội nghị sơ  ết hoạt độn  S KD  3 th n  đầu năm 2 14 

4 28/4/2014 Họ  ĐHĐ D th ờn  niên năm 2 14 

5 08/6/2014 
Ban kiểm soát họp th ng nhất đề nghị l a chọn Công ty kiểm toán 
th c hi n s  t xét B   c   t i ch nh 6 th n  đầu năm 2 14 v   iểm 
t  n B   c   t i ch nh năm 2 14 của Công ty. 

6 05/7/2014 
Họp Hội nghị sơ  ết hoạt độn  S KD th n  6 2 14,  h ơn  h ớng 
nhi m vụ 6 tháng cu i năm 2 14 

7 29/10/2014 Họp Hội nghị sơ  ết hoạt động SXKD tháng 9/2014 

8 27/11/2014 Họ  ĐHĐ Đ bất th ờn  năm 2 14 

9 
30/12/2014 

Ban kiểm soát họp th ng nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định 
báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết t  n t i ch nh năm 2 14 
v  b   c   đ nh  i  côn  t c quản lý, điều h nh  ôn  ty năm 2 14 

củ  HĐQT để trình ĐHĐ Đ th ờn  niên năm 2 14. 

 Ngoài ra BKS tham d  các cuộc họp củ  HĐQT v  th m  i   ó  ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong 

các cuộc họp củ  HĐQT, tham gia Hội nghị C  đôn  bất th ờn  năm 2 14 về b  sung các ngành nghề 

chiến l ợc, b  sung nhân s  các thành viên chủ ch t tr n  HĐQT, để tăn  c ờng hoạt động các ngành 

chiến l ợc tr n  năm 2 14-2015 của Tậ  đ  n Đ c Long Gia Lai. 

Đ i với c  đôn : Tr n  năm BKS  hôn  nhận đ ợc một khiếu nại nào của c  đôn  về hoạt động của 

Công ty, của Tậ  đ  n về s  điều hành củ  HĐQT v  B n T n   i m đ c. 

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận đ ợc s  ph i hợp, hỗ trợ củ  HĐQT, B n T ng giám 

đ c cũn  nh  c c  hòn  B n n hi p vụ  h c để Ban KS th c hi n nhi m vụ ĐHĐ Đ  i   đ ợc t t 

hơn. 
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Đánh giá của BKS  

 Kết quả hoạt động giám sát củ  BKS đ i với hoạt động củ  HĐQT, BT Đ v  b n 

Quản lý Công ty 

- Hội đồng quản trị  ôn  ty có  8 n  ời, gồm 1 Chủ tịch và 7 Ủy viên HĐQT.  

Tr n  năm, Hội đồng quản trị đã  uy trì c c  ỳ họ  định kỳ v  đột xuất. Tr n  năm 

đã t  ch c 31 cuộc họp và ra 31 Nghị quyết và Quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền the  quy định củ  Điều l  công ty và pháp luật. 

- B n KS đ nh  i  h ạt động củ  HĐQT tr n  năm 2 14  hù hợp với quy định của 

Pháp luật v  Điều l  côn  ty, đ    ng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của 

Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định củ  HĐQT b n h nh đún  trình t , đún  thẩm 

quyền và phù hợ  căn c   h   lý the  quy định của Pháp luật và Công ty. 

 Đ nh  i  của BKS về s  ph i hợp hoạt động giữ  BKS, HĐQT v  BT Đ tr n  

năm 2 14 

B n T Đ côn  ty có 6 n  ời (01 Tồn   i m đ c và 05 Phó T n   i m đ c). 

Tr n  tình hình  hó  hăn chun  của nền kinh tế, B n T Đ v  c c c n bộ quản lý 

 h c đã c  gắng, n  l c trong công tác quản lý v  điều h nh để duy trì  n định 

Công ty, duy trì và bảo tồn v n của các c  đôn .  ôn  t c chỉ đạ , điều hành của 

B n T Đ đ ợc th c hi n the  đún  N hị quyết củ  Đại Hội c  đôn , c c N hị 

quyết, Quyết định củ  HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật v  Điều l  Công ty. 
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Kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2015 

-   Xây d ng kế hoạch SXKD hằn  năm phù hợp với năn  l c, nguồn l c của các Công 

ty th nh viên để đảm bảo kế hoạch đề ra khi th c hi n có tính khả thi cao. 

- Tiếp tục Xây d ng chiến l ợc trung và dài hạn cho vi c t i cơ cấu tài chính của Công 

ty.  L a chọn và tập trung các nguồn l c để triển khai các d   n đầu t  có hi u quả và tạo dòng 

tiền ch   ôn  ty nh     án Nông Nghi   Đ   ,     n Đi n tử Đ   ,    án BOT và BT. 

Tăn  c ờng nguồn nhân l c, t  vấn, giám sát có chuyên môn, liên tục kiểm tr , đôn đ c th c 

hi n các d   n đún  tiến độ, nhanh chón  đ   v   h ạt độn  đem lại nguồn thu cho Tậ  đ  n, 

đồng thời giảm thiểu các chi phí không cần thiết.   

Đề nghị HĐQT, T Đ chỉ đạ  c c  hòn  b n đ i với c c văn bản chỉ đạ  điều hành, kết luận có 

liên qu n đến công tác kinh doanh, quản lý, đầu t , của Công ty gửi Ban kiểm s  t để BKS kịp 

thời cập nhật thông tin phục vụ t t hơn nhi m vụ của mình. 
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  Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm: do kết quả  inh    nh tr n  năm  hôn  

đạt nh   ỳ vọn  nên c c th nh viên HĐQT, BKS t  nguy n không nhận thù l  , th ởng và các lợi ích 

khác.  

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

N  ời th c 
hi n giao 

dịch 

Quan h  với c  
đôn  nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kì Số cổ phiếu sở hữu cuối 
kì 

Lí do 
tăn , 

giảm Số cp Tỉ lệ Số cp Tỉ lệ 

Bùi Văn Hậu 
Chồng thành 

viên BKS 
5.700 0,008% 8 0% 

Lý do 
cá nhân 

 

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

 ôn  ty đã xây   ng quy chế quản trị công ty từ năm 2 1  v  th c hi n xuyên su t quá trình hoạt động 

từ tr ớc đến n y. Đồng thời,  ôn  ty cũn  xây   ng quy trình quản lý, giám sát, th c hi n công vi c 

để tăn  hi u quả công vi c. Hội đồng quản trị, Ban T n   i m đ c cùn  the  đu i mục tiêu vì lợi ích 

của công ty và của các c  đôn , cũn  nh  tạ  điều ki n  cho vi c giám sát hoạt động của công ty một 

cách hi u quả, sử dụng các nguồn l c một cách t t nhất, nâng cao hi u quả kinh doanh, khả năn  tiếp 

cận nguồn v n, giảm chi phí v n cũn  nh  tạo d n  lòn  tin đ i với c  đôn , nh  đầu t .   
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN 
Ý kiến kiểm toán 

Bản  cân đ i kế toán 
Kết quả kinh doanh 

B   c   l u chuyển tiền t  
Thuyết minh báo cáo tài chính 
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T  n văn b   c   c   t i ch nh kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất 2014 
đ ợc đăn  tải ở website của Công ty: 
http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin 
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