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Kính Thưa đại hội! 

Năm 2008 là một năm đầy biến động của tình 
hình kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến 
kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế toàn cầu chìm 
đắm trong cuộc khủng hoảng mà có thể được 
so sánh với cuộc đại khủng hoảng vào năm 
1929 – 1933 của thế kỷ trước. Trước tình 
hình đó Việt Nam là nước áp dụng chiến lược 
tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, mà cụ thể là 
ngành xuất khẩu của Việt Nam đã giảm sút 
nghiêm trọng. Thêm vào đó, lạm phát tăng 
cao trong nước lên tới 23%, buộc Chính phủ 
phải thực hiện 8 gói giải pháp mà trong đó 
trọng tâm chủ yếu là thắt chặt tiền tệ để kiềm 
chế lạm phát. Nhưng khi giải pháp của Chính 
phủ có tác dụng thì cũng là lúc lãi vay tăng lên 
nhanh chóng, đã có thời điểm lãi vay  chạm 
ngưỡng 21%/năm. Lãi vay cao đã đẩy chi phí 
tài chính của doanh nghiệp tăng cao, và đã 
làm giảm mạnh nhu cầu đầu tư và tiêu dùng 
trong nước. Thực tế là ngành bất động sản 
đóng băng và thị trường chứng khoán đã 
giảm sút nghiêm trọng – đánh mất một cơ hội 
huy động vốn để đầu tư và mở rộng sản xuất 
– kinh doanh. Doanh nghiệp đã phải đối mặt 
với nhiều khó khăn – chi phí đầu vào tăng cao 
mà thị trường đầu ra thì bị bó hẹp.  

Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không là một ngoại lệ. 

Kính thưa quý vị đại biểu – quý vị cổ đông.   

Với đặc trưng là tập đoàn định hướng đầu tư hiện nay sử dụng nguồn tài trợ tín dụng là chủ yếu, 
Đức Long Gia Lai đã phải điều chỉnh nhiều mục tiêu trong năm 2008. Thay vì thực hiện một chiến 
lược đầu tư ồ ạt. HĐQT đã phải chọn lọc chiến lược đầu tư phù hợp với tình hình mới - triển khai 
những dự án có hiệu quả và phát sinh doanh thu, lợi nhuận nhanh nhất để đảm bảo phát triển bền 
vững ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. Từ thực tế đó, hiệu quả kinh doanh của Đức Long 
Gia Lai trong năm 2008 đã giảm sút so với năm trước nhưng tăng trưởng doanh thu và việc triển 
khai các dự án đầu tư hiệu quả như: Duclong Tower, Hệ thống bến xe Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đà 
Nẵng, Huế, dự án Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Dung Quất Quảng Ngãi, khai thác và mở rộng đầu 
tư nhà máy chế biến đá Granite. Dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ. Trồng và chăm sóc cây cao su. Khảo sát, 
thiết kế và hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án thủy điện và khoáng sản vẫn được thực hiện 

 
THÔNG ĐIỆP CỦA 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
�Đức Long (Bình Định) là nơi tôi sinh ra và khôn lớn, Gia Lai là mảnh đất đã nuôi dưỡng những 
thành công của tôi. Một đôi chân và 15 bước đi đã có lúc đầy những cam go và thử thách nhưng 
những thử thách đó đã là động lực thôi thúc tôi xây dựng nên Tập đoàn Đức Long Gia Lai ngày 
nay. Và Đức Long Gia Lai không chỉ là cuộc sống của tôi mà còn là một hoài niệm…” 
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đúng kế hoạch, Cũng chính vì việc vẫn theo đuổi các mục tiêu đầu tư cho nên các chỉ số tài chính 
doanh thu và  lợi nhuận của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong năm 2008 đã có phần khiêm tốn 
nhưng chúng tôi vẫn phải đánh đổi cho chiến lược dài hạn mà phần nào hy sinh các mục tiêu trước 
mắt.   

Với nhận thức �trong nguy, có cơ� cùng sự kiên định, nhất quán với định hướng chiến lược dài 
hạn của Tập đoàn Đức Long Gia Lai mà trong thời điểm khó khăn nhất – khi mà các doanh nghiệp 
không “mặn mà” hoặc từ bỏ các cỏ hội đầu tư trong nhiều lĩnh vực, thì Đức Long Gia Lai đã tích cực 
tìm kiếm, xin chủ trương và cấp phép nhiều dự án lớn có lợi ích kinh tế cao trước mắt và  lâu dài 
như: 10.000 ha đất trồng cao su, 06 mỏ đá Granite, đá  ba gian trụ, ba gian khối. 2 mỏ chì, kẽm. 2 
mỏ quặng sắt tất cả các mỏ quặng đều ở Gia Lai và Đăk Lăk. Ngoài ra năm 2009 chính phủ Lào 
cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho liên doanh Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty Thiên 
Phú tỉnh Nghệ An được khảo sát, thăm dò lập dự án đầu tư mỏ Thiếc, Đồng, Chì, Kẽm tại các tỉnh 
Bắc Lào. Tỉnh Hủa Phăng và Xiêng khoảng. Diện tích 500 cây số vuông tương đương với 50.000 
ha. Triển khai 4 Bến xe. 3 dự án bất động sản tại Đà Nẵng để thực hiện các dự án du lịch và xây 
dựng khu liên hợp thể thao đa năng. Cùng với các dự án thủy điện: Đồng Nai 6 tỉnh Lâm Đồng – 
Bình Phước – Đăk Nông. Thủy điện Mỹ Lý tỉnh Nghệ An. Thủy điện Đăkspai, ĐăkPcô, ĐăkKroong ở 
Gia Lai. Mới đây UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án du lịch và thủy điện Tà 
Nung Đà Lạt, dự kiến đầu tháng 7/2009 chúng tôi sẽ khởi công. 

Kính thưa đại hội!  

2009 được dự báo là năm sẽ còn nhiều khó khăn, thậm chí khó khăn hơn cả năm 2008. Nhưng với 
chính sách nới lỏng tín dụng và các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ, nền kinh tế đã 
có những dấu hiệu phục hồi, cơ hội đầu tư và cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Trước tình hình đó, Đức Long Gia Lai đã tích cực chuẩn bị những điều kiện sẵn có để tranh thủ các 
nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ kịp thời triển khai nhiều dự án đúng theo kế hoạch đề ra.    

Tuy nhiên, trung thành với sứ mệnh là không đi chệnh với định hướng chiến lược đã đề ra cũng như 
đảm bảo tăng trưởng luôn đi đôi với bền vững, HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai xác định rõ ràng 
luôn lấy ngành kinh doanh cốt lõi truyền thống làm cơ sở cho sự phát triển. Bên cạnh đó, tăng 
cường mở rộng các nghành kinh doanh mới để tăng doanh thu lợi nhuận cho Tập đoàn Đức Long 
Gia Lai, cũng như đầu tư đột phá vào một số ngành chiến lược dài hạn, tăng cường quản lý hiệu 
quả nguồn vốn, năng lực quản lý điều hành và tiết kiệm chi phí để hoàn thành mục tiêu năm 2009 và 
các năm tiếp theo.  

Những thành quả đạt được trong 2008 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch 3 năm: 2009 – 
2010 – 2011 và các năm tiếp theo. Mục tiêu có thể được điều chỉnh, kế hoạch có thể được sửa đổi 
nhưng tầm nhìn và sứ mệnh của Đức Long Gia Lai quyết không thay đổi. với Phương châm �đi là 
đến” vẫn mãi là giá trị cốt lõi của Đức Long Gia Lai.  

Với bề dày kinh nghiệm, lợi thế sẵn có và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, cùng với 
sự ủng hộ của Quý cổ đông, đối tác và khách hàng, tôi tin tưởng rằng Tập đoàn Đức Long Gia Lai 
sẽ càng lớn mạnh hơn, bền vững và kiên cường, trong sự nghiệp phát triển, để đạt được nhiều 
thành tựu to lớn, góp phần đưa Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai “ Trở thành Tập đoàn 
kinh tế tư nhân hàng đầu của Việt Nam “, và thương hiệu “Đức Long Gia Lai” sẽ được nâng lên tầm 
cao mới.  

Cuối cùng thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Quý 
cổ đông trong và ngoài nước đã đầu tư vào Tập đoàn Đức Long Gia Lai, cảm ơn sự ủng hộ của Quý 
khách hàng và đối tác trong suốt những năm qua. và đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng 
tạo, tâm huyết của toàn thể CBCNV và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của 
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Tập đoàn Đức Long Gia Lai.   

Xin trân trọng cảm ơn. 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
 
 
 

       Bùi Pháp 
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Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

 Lịch sử hình thành 

Tháng 9-1995: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL ) tiền thân là Xí nghiệp Tư 
doanh Đức Long  được thành lập tháng 09/1995, với số vốn ban đầu là 3,6 tỷ đồng, 9.700 m2 đất 
và một dây chuyền chế biến gỗ thủ công và bán tự động. Sản phẩm chính là đồ gỗ nội thất, ván lót 
sàn và sản phẩm sân vườn,nhà hàng khách sạn 

 Tháng 6-2007 : Sau 12 năm hoạt động, tháng 06/2007 Xí nghiệp đã chính thức chuyển đổi thành 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000135 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/06/2007 với số vốn điều lệ là 270 tỷ đồng.  

Hiện tại, cơ sở hạ tầng chế biến gỗ của Công ty đã tăng lên gần 150.000 m2 mặt bằng nhà xưởng, 
sân bãi, 4 nhà máy cùng 7 dây chuyền chế biến gỗ hiện đại.  

Bên cạnh 15 đại lý trong nước, hệ thống phân phối của Công ty đã mở rộng ra nước ngoài với 3 
Văn phòng đại diện tại Singapore, Nhật Bản và Mỹ. Đến nay toàn Công ty đã giải quyết công ăn việc 
làm cho hàng ngàn lao động, trong đó có từ 25 đến 30% lao động là người địa phương. Doanh thu 
hàng năm tăng từ 30 đến 40%.  

Sau khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, Đức Long Gia Lai lần lượt thành lập 12 công ty 
thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con. Tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh 
trên nhiều lĩnh vực nhưng xác định ngành cốt lõi chủ yếu vẫn là chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và 
xuất khẩu, dịch vụ bến xe và bãi đỗ, xe buýt đô thị, khai thác chế biến đá granite tự nhiên cao cấp. 
Song song với ngành nghề truyền thống của mình, mục tiêu hướng đến của Đức Long Gia Lai là 
đầu tư phát triển vào các lĩnh vực đang là thế mạnh của Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng từ 
nay cho đến năm 2011: xây dựng một số công trình thuỷ điện có tổng công suất trên 600 MW, trồng 
mới trên 10.000 ha cao su từ đất nông nghiệp, lâm nghiệp chuyển đổi, xây dựng nhà máy chế biến 
sản phẩm từ cây cao su, khai thác và chế biến khoáng sản (sắt, đá ...), nhân rộng dịch vụ bến xe và 
bãi đỗ.Công ty bảo vệ DLGL....  

 Giới thiệu về Công ty 

§ Tên gọi : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  

§ Tên viết tắt : DUCLONG GROUP  

§ Trụ sở chính : 02 Đặng Trần Côn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam 

§ Điện thoại : (059) 747 437 - 747 206 – Fax: (059) 820 359  

§ Website : www.dlglgroup.com 

§ Vốn điều lệ : 291.000.000.000 VND 

§ Đại diện  : Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

§ Logo : 

 
 

http://www.dlglgroup.com/
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 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thành lập các Công ty con sau: 

TT Tên Công ty Địa chỉ Ngày 
thành lập  

Vốn 
Điều lệ 

(tỷ) 

Tỷ lệ góp 
vốn của Tập 

đoàn (%) 

Thành lập năm 2005 – 2008 

1 Cty TNHH Đức Long- Dung 
Quất 

Cụm Công nghiệp Nam 
Chu Lai, xã Bình Chánh- 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi 

26/11/2005 60 90 

2 Công ty CP chế biến gỗ 
ĐLGL 

02- Đặng Trần Côn- Trà 
Bá- Pleiku- Gia Lai 31/10/2007 40 80.25 

3 Cty CP đầu tư & kinh doanh 
bất động sản ĐLGL 

308-310 Cao Thắng (nối 
dài)- P. 12- Quận 10- Tp. 

Hồ Chí Minh 
24/11/2007 100 55 

4 Cty TNHH khai thác & chế 
biến đá Granit ĐLGL 

Lô E6- Khu Công nghiệp 
Trà Đa- Gia Lai 14/12/2007 10 80 

5 
Cty CP đầu tư phát triển dịch 
vụ công trình công cộng 

ĐLGL 

43- Lý Nam Đế- Trà Bá- 
Pleiku- Gia Lai 21/12/2007 10 82 

6 Cty CP đầu tư & phát triển 
điện năng ĐLGL 

43- Lý Nam Đế- Trà Bá- 
Pleiku- Gia Lai 01/02/2008 90 51 

7 Cty CP trồng rừng và cây 
công nghiệp ĐLGL 

43- Lý Nam Đế- Trà Bá- 
Pleiku- Gia Lai 31/3/2008 30 60 

8 Cty TNHH cung ứng nguyên 
liệu, vật tư & thiết bị ĐLGL 

02- Đặng Trần Côn- Trà 
Bá- Pleiku- Gia Lai 31/3/2008 20 88 

9 Cty CP dịch vụ công cộng 
Đức Long Bảo Lộc 

Phường Lộc Sơn- thị xã 
Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng 23/6/2008 12 55.55 

10 Cty CP dịch vụ bảo vệ Đức 
Long Gia Lai 

308-310 Cao Thắng- 
P.12- Q.10- Tp. HCM 28/12/2008 2 80 

Thành lập năm 2009 

11 Cty TNHH khai thác khoáng 
sản Đức Sang Gia Lai 

43 Lý Nam Đế- Trà Bá- 
Pleiku- Gia Lai (Bến Xe) 27/02/2009 2 60 

12 Công ty TNHH Hà Trung Tầng 3,120 – 120 A Trần 
Phú, Pleiku, Gia Lai 16/2/2009 5 70 

13 Công ty cổ phần Đức Long 
Đà Nẵng 

47 Bế Văn Đàn- quận 
Thanh Khê- Tp. Đà Nẵng 14/4/2009 25 85 
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 Các sự kiện khác 

§ Ngày 14/7/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn số 1436/UBCK- QLPH 
công nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là Công ty đại chúng. Đây chính là 
bước ngoặc mới trên chặng đường phát triển và đổi mới của Đức Long Gia Lai. 

§ Trong năm 2008, Công ty đã đăng ký sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
lần thứ 4 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/10/2008 với số Vốn Điều 
lệ đăng ký mới là 291 tỷ đồng. 
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 Mục tiêu 

Kiên định với tầm nhìn và trung thành với sứ mệnh của mình, ngay từ lúc chuyển đổi mô hình hoạt 
động Đức Long Gia Lai đã xác định trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành dựa trên nền tảng những 
lợi thế sẵn có của 15 năm kinh nghiệm và tiềm năng kinh tế của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên 
nói riêng, cả nước nói chung cũng như các nước trong khu vực. 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ là tập đoàn đa ngành có doanh thu hàng ngàn tỷ đồng, tạo ra hàng 
ngàn việc làm, và sẽ dẫn đầu trong các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh trọng điểm như:  

Ø Ngành chế biến gỗ 

Ø Ngành dịch vụ Bến xe & Bãi đỗ; 

Ø Ngành cao su; 

Ø Ngành Thủy điện; 

Ø Ngành khai thác mỏ (đá và các loại quặng); 

Ø Ngành kinh doanh Địa ốc; 

Ø Xây dựng & phát triển hạ tầng; 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh của mình, Đức Long Gia Lai sẽ có trách nhiệm nhiều hơn với cộng 
đồng bằng việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – xã hội tại tỉnh nhà và khu vực Miền Trung - Tây 
Nguyênnói riêng và cả nước nói chung.  

 Chiến lược phát triển 2009-2011 và những năm tiếp theo 

Do biến động của nền kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam trong năm 
2009 và những năm tới. Chắc chắn rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn   Đức 
Long Gia Lai sẽ không tránh khỏi những khó khăn nhưng một định hướng rõ ràng và một chiến lược 
linh hoạt sẽ đưa Tập đoàn hoàn thiện các mục tiêu đã đề ra. Chiến lược phát triển trung hạn 
2009-2011 và những năm tiếp theo của Tập đoàn Đức Long Gia Lai cụ thể như sau:  

Ø Kiên định với tầm nhìn chiến lược xuyên suốt quá trình hoạt động là đưa Đức Long Gia Lai 
trở thành một Tập đoàn tư nhân hàng đầu hoạt động đa lĩnh vực tại Gia Lai nói riêng, Việt 
Nam nói chung và mở rộng hoạt động sang các nước trong khu vực.  

Ø Liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn nhằm xây dựng 
lòng tin và sự trung thành của khách hàng đối với Đức Long Gia Lai. Đối với sản phẩm, Đức 
Long Gia Lai tiếp tục thực hiện theo phương châm “Chất lượng là sự sống còn của chúng 
tôi”. 

 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
Sứ mệnh 
“Thấu hiểu và đầu tư vào những ngành nghề đáp ứng tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng, mang lại 
giá trị cao nhất cho cổ đông và góp phần vào việc tạo công ăn việc làm, nộp ngân sách vì sự phồn 
thịnh của khu vực Tây nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung” 
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Ø Phấn đầu đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm của các ngành nghề kinh doanh truyền thống từ 

40-50% ; bên cạnh đó, nắm bắt cơ hội kinh doanh các ngành nghề mới có tỷ suất lợi nhuận 
cao; tăng cường đầu tư vào các dự án kinh doanh có tầm chiến lược dài hạn nhằm tạo 
doanh thu ổn định cho Tập đoàn trong tương lai. Huy động mọi nguồn lực và các điều kiện 
cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mới đảm bảo tiến độ đề ra và mang lại 
hiệu quả cao nhất, cụ thể:  

(1) Về lĩnh vực kinh doanh cốt lõi:  

Ø Lĩnh vực sản xuất & chế biến gỗ: Sản xuất và chế biến đồ gỗ là lĩnh vực kinh doanh 
truyền thống của Đức Long Gia Lai. Xác định là ngành cốt lõi nên công ty đã huy động nhân 
lực và vật lực đủ nhằm duy trỳ và tăng cường mở rộng đầu tư thêm. Trong điều kiện thị 
trường xuất khẩu bị thu hẹp, nhưng dựa trên những thế mạnh ngành nghề và nguyên liệu 
sẵn có cũng như cơ hội đang bị bỏ ngõ của thị trường trong nước, Đức Long Gia Lai xác 
định trong giai đoạn 2009-2011 lựa chọn “lấy thị trường nội địa làm bàn đạp, tập trung khai 
thác thị trường đồ gỗ nội địa từng bước tăng thị phần và đa dạng hóa các sản phẩm; trực 
tiếp xuất khẩu khi thị trường nước ngoài tăng tưởng trở lại”.  

Ø Lĩnh vực chế biến đá Granite: Đón đầu cơ hội của thị trường xây dựng và trang trí nội 
ngoại thất tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau khủng hoảng kinh tế, kết hợp với lợi thế tài 
nguyên và chi phí nhân công thấp, Đức Long Gia Lai sẽ đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác và 
chế biến đá tự nhiên cao cấp để cung cấp cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu.  

Ø Lĩnh vực kinh doanh Bến xe & Bãi đỗ: Đây là lĩnh vực mà Đức Long Gia Lai đã đi tiên 
phong trong cả nước. Với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và điều hành Bến 
xe liên tỉnh, Đức Long Gia Lai quyết định nhân rộng mô hình của “Bến xe Đức Long Gia Lai” 
phủ kín các tỉnh, thành phố trên khu vực Miền Trung – Tây Nguyên từ nay cho đến năm 
2011 và sau đó mở rộng đến các khu vực khác trên cả nước. 

(2) Về lĩnh vực đầu tư dự án:  

Ø Đầu tư thủy điện: Nằm trong định hướng đầu tư chiến lược của Tập đoàn, lĩnh vực thủy 
điện được xem là một ngành mang lại lợi nhuận ổn định và góp phần giải quyết tình trạng 
thiếu hụt điện của Việt Nam trong những năm sắp tới. Đức Long Gia Lai đã và đang thực 
hiện xây dựng các dự án thủy điện tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Đăk Nông, Nghệ 
An, Gia Lai với tổng công suất trên 600 MW và cung cấp sản lượng điện hàng năm trên 2,4 
tỷ KW.  

Ø Lĩnh vực trồng cao su: Ưu tiên trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, từ nay 
đến 2015 Đức Long Gia Lai trồng và chăm sóc hoàn chỉnh 10.000 ha cao su tại khu vực Gia 
Lai, Kon Tum, Đăk Lăk. Đồng thời xây dựng và liên kết với các đối tác khác như Tập đoàn 
Công nghiệp cao su Việt Nam, Binh đoàn 15,� xây dựng các dự án để chế biến các sản 
phẩm từ cây cao su phục vụ nội địa và xuất khẩu. 

Ø Lĩnh vực khai thác & chế biến khoáng sản: Ngoài lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng 
sản đá tự nhiên cao cấp, Đức Long Gia Lai còn đi sâu vào lĩnh vực thăm dò, tìm kiếm, khai 
thác và chế biến các loại khoáng sản khác như thiếc, chì, kẽm,… tại các tỉnh khu vực Tây 
Nguyên và các nước Lào, Campuchia.   

Ø Lĩnh vực bất động sản: Danh mục dự án Bất động sản Đức Long Gia Lai thực hiện trong 
2009-2011 gồm (1) hoàn thành các dự án đang dở dang như DucLong Tower, hoàn thiện 
vào tháng 6/2010, dự án Resort Dung Quất hoàn hiện vào tháng 12/2009; (2) tiến hành đầu 
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tư các dự án bất động sản du lịch tại Miền Trung và Tây nguyên.      

(3) Về chiến lược nguồn vốn:  

Ø Để đảm bảo đủ nguồn vốn cho việc thực hiện chiến lược đầu tư của mình trong thời gian 
tới, Đức Long Gia Lai sẽ lựa chọn việc kết hợp giữa vốn tự có, vốn vay từ các tổ chức tín 
dụng và vốn huy động từ thị trường chứng khoán nhằm bảo đảm cơ cấu vốn hợp lý và chi 
phí tài chính tối ưu tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng dài hạn của Tập đoàn. 

Ø Kế hoạch cụ thể là Đức Long Gia Lai sẽ tiến hành đăng ký giao dịch cổ phiếu DLG lên sàn 
giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCom) vào tháng 8/2009, tạo 
tiền đề cho việc chuyển đến niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí 
Minh dự kiến vào Q2/2010. Bên cạnh đó, để tạo tính thanh khoản cũng như tạo tiền đề cho 
việc phát hành huy động vốn cho các lĩnh vực liên quan, Tập đoàn cũng lần lượt niêm yết 
các đơn vị thành viên để huy động vốn sau này cho việc đầu tư các dự án của các công ty 
con, cụ thể niêm yết chính thức công ty cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ công trình công 
cộng Đức Long Gia Lai (Bến xe Đức Long Gia Lai) lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 
dự kiến vào Q3-Q4/2009. 

(4) Về nhân sự & quản trị công ty:  

Ø Chuẩn hóa hệ thống quản trị của Tập đoàn, thống nhất cơ chế quản trị của Tập đoàn 
cũng như đối với các đơn vị thành viên. Chuẩn hóa cơ chế vận hành và mối quan hệ giữa 
các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo 
hướng mở và dân chủ. Tạo dựng chuẩn mực quản trị và văn hóa hướng tới tiêu chuẩn quốc 
tế.   

Ø Xác định nguồn nhân lực là yếu tố trung tâm cho sự phát triển. Tăng cường công tác 
tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo và tạo môi trường làm việc cũng như chế độ ‘’chiêu hiền đãi 
sỹ’’ tốt nhằm giữ chân và thu hút người tài phục vụ cho sự phát triển của Tập đoàn trong dài 
hạn.  

(5)  Về hoạt động xã hội & quảng bá thương hiệu Đức Long Gia Lai (DLGL Group) :  

Ø Đức Long Gia Lai xác định việc quảng bá thương hiệu gắn liền với các hoạt động xã hội 
và kinh doanh gắn liền với trách nhiệm với cộng đồng. Chính vì vậy, Đức Long Gia Lai đã và 
sẽ tích cực trong các hoạt động văn hóa xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng như tích cực đóng 
góp vào việc phát triển các hoạt động văn hóa tại Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.  

Ø Để thực hiện mục tiêu đó, vào đầu Q2/2009, Đức Long Gia Lai đã chính thức tài trợ cho 
đội bóng chuyền Quân khu V và Đội bóng mang tên gắn liền thương hiệu Đức Long Gia Lai 
là �Đức Long – Quân khu V”. Tiến tới, Đức Long Gia Lai triển khai xây dựng Công trình Tổ 
hợp Thể thao tại Đà Nẵng với quy mô trên 10 ha, đây là một trong bước đi góp phần xúc 
tiến các hoạt động thể dục thể thao tại Đà Nẵng cũng như góp phần vào nâng cao trình độ 
bóng chuyền nói riêng và các môn thể thao khác nói chung của Việt Nam trong tương lai. 
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I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2008: 
1. Những khó khăn và thách thức 

Ø Các yếu tố khách quan: 

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt đây là một thách thức lớn 
cho sự tồn tại cũng như phát triển của Đức Long Gia Lai. Nhiều cơ hội đặt ra cho doanh nghiệp kể 
từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO) nhưng thách thức đặt ra là doanh 
nghiệp phải cạnh tranh với các đối thủ kinh doanh mới có nhiều kinh nghiệm, có công nghệ hiện 
đại và nguồn vốn dồi dào.  

Cùng với sự tăng cao của giá dầu trên thế giới cũng như sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ đi kèm là 
đồng Đô La ngày càng yếu đi đã đẩy lạm phát tăng cao trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh biến động 
tỷ giá và lãi suất, giá cả nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp.   

Với Chính sách đóng cửa rừng của Chính phủ, nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành chế gỗ của 
Tập đoàn đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, vị trí tọa lạc của Nhà máy sản xuất gỗ của Tập 
đoàn tại Tỉnh Gia Lai rất xa cảng và thị trường phụ liệu phụ kiện. Mất dần lợi thế về nguồn nguyên 
vật liệu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngành sản xuất truyền thống của Tập đoàn 
trong thời gian gần đây.  

Với sự biến động của thị trường tài chính và sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán 
cũng ảnh hưởng đến chiến lược nguồn vốn và kế hoạch phát triển Tập đoàn.  

Ø Các yếu tố chủ quan:  

Nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn chưa đủ lớn để đảm bảo yêu cầu của kinh doanh trong điều 
kiện mới của Tập đoàn cũng như thực hiện các dự án đầu tư lớn.  

Mặt bằng công nghệ sản xuất và quản lý chưa thực sự đồng bộ, một số lĩnh vực công nghệ đã 
dần bị lạc hậu so với yêu cầu sản xuất trong điều kiện mới làm ảnh hưởng một phần đến năng 
suất cũng như chất lượng sản phẩm của Tập đoàn. 

Do mới chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động nên mặc dù bộ máy quản lý và điều hành của Tập 
đoàn và các đơn vị thành viên đã được bổ sung, củng cố, tăng cường và chuẩn hóa nhưng chưa 
đáp ứng được yêu cầu quy mô phát triển của Tập đoàn trong điều kiện hội nhập.  

Đội ngũ nhân sự - đặc biệt là các chuyên viên chính và quản lý cao cấp còn thiếu so với yêu cầu 
phát triển của Tập đoàn. Đối với các ngành kinh doanh truyền thống cốt lõi có đội ngũ nhân sự ổn 
định thì các ngành nghề mới và các dự án đầu tư chiến lược đang cần một lực lượng lao động 
nhất định có đủ năng lực, kinh nghiệm và trình độ cao, đang đặt ra thách thức cho công tác nhân 
sự của Tập đoàn.   

 
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
“Sau gần 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động từ Doanh nghiệp tư nhân sang mô hình công ty Cổ 
phần Tập đoàn. ĐLGL nhìn lại mình và nhìn lại chặng đường ngắn ngủi đó bằng những đánh giá sát 
thực tế để hiểu và phác thảo ra những bước đi sắp tới, bắt đầu bằng một tầm nhìn dài hạn và một kế 
hoạch trung hạn 2009-2011” 
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2. Những thuận lợi: 

Ø Các yếu tố khách quan: 

Mở cửa và hội nhập sâu rộng của kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, đánh dấu bằng sự 
kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mở ra một thị trường xuất khẩu cho các 
ngành nghề nói chung và ngành chế biến và khai thác gỗ nói riêng.  

Chính sách quản lý vĩ mô thông thoáng và rộng mở của Chính phủ Việt Nam gần đây đã tạo điều 
kiện và khuyến khích khối tư nhân đầu tư vào các ngành mới, các ngành kinh doanh cơ bản, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn trong việc phát triển đa dạng kinh doanh 
sang các ngành nghề mới có nhiều tiềm năng.  

Thị trường chứng khoán phát triển đã tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp xúc các nguồn vốn cũng 
như tạo ra cầu nối để doanh nghiệp tiếp xúc và hợp tác với các đối tác chiến lược ngành nghề 
quốc tế và các quỹ đầu tư quy mô lớn nhằm tạo sức mạnh tài chính cũng như sức mạnh công 
nghệ cho doanh nghiệp phát triển.  

Tập đoàn đang sở hữu nhiều dự án có hiệu quả cao, đây là một lợi thế lớn so với các đối thủ khác 
có cùng chung ngành nghề kinh doanh. 

Sự quan tâm, chia sẽ, tin tưởng của Chính quyền địa phương và trung ương là điểm tựa và động 
lực để doanh nghiệp thực hiện chiến lược kinh doanh của mình.   

Ø Các yếu tố chủ quan: 

Tập đoàn đã có bề dày kinh nghiệm về ngành kinh doanh truyền thống hơn 15 năm. Là doanh 
nghiệp hàng đầu tại địa bàn Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Doanh nghiệp đã gầy 
dựng và khẳng định được uy tín trên thương trường về chất lượng sản phẩm/dịch vụ như đồ nội 
thất, dịch vụ bến xe, và một số ngành nghế khác. Và uy tín đó tiếp tục được duy trì và phát huy ở 
những ngành kinh doanh mới.  

Lãnh đạo Tập đoàn luôn sẵn sàng học hỏi và áp dụng các cải tiến công nghệ, kỹ thuật mới nhằm 
tăng cường, chuẩn hóa và ngày càng hoàn thiện công nghệ sản xuất và quản lý nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm/dịch vụ và tăng cường sức cạnh tranh của Tập đoàn.  

Tập đoàn có đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, đoàn kết, năng động, tích cực đổi mới, 
nhạy bén trong việc nhận định tình hình và có tinh thần dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn quyết 
định những bước đi có tính chất đột phá, nhằm đạt mục tiêu chiến lược của Tập đoàn trong tương 
lai. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tập đoàn luôn chỉ đạo sát sao công tác quản lý và vận hành doanh 
nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, chi phí thấp, dòng vốn quay nhanh, thỏa mãn 
khách hàng tối đa cũng như chăm lo đời sống cho nhân viên chu đáo.  

Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao với công việc của Tập đoàn cũng như 
luôn học hỏi cái mới, nâng cao trình độ chuyên môn để tự hoàn thiện mình và hoàn thành nhiệm 
vụ với hiệu quả cao nhất.  

Nét văn hóa cởi mở đã tạo ra môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo và giúp cho các cấp lãnh 
đạo và nhân viên hiểu nhau và đưa ra nhiều sáng kiến cho công việc sản xuất kinh doanh cũng 
như công tác quản lý trong Tập đoàn.  
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II. Báo cáo kết quả kinh doanh 
Kết quả chi tiết về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 

31 tháng 12 năm 2008 và tình hình tài chính vào cùng ngày này được thể hiện trong báo cáo 

tài chính hợp nhất đính kèm. Tóm tắt kết quả kinh doanh như sau:  

a) Số liệu tổng hợp: 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện So sánh
1 Tổng doanh thu 170.477.300.000 214.193.334.591 126%
2 Tổng LN trước thuế 28.778.576.000 7.078.100.881 25%
3 Tổng LN sau thuế 20.720.574.720 4.890.230.012 24%

 
b) Số liệu hợp nhất kinh doanh: 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện So sánh
1 Tổng doanh thu 170,477,300,000 193,729,933,077 114%
2 Tổng LN trước thuế 28,778,576,000 5,430,704,804 19%
3 Tổng LN sau thuế 20,720,574,720 3,704,104,836 18%

 
Trong đó: 

Ø Lợi ích /lợi nhuận của cổ đông thiểu số : 401.854.584 đồng 

Ø Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty : 3.302.250.252 đồng 

1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản so với kế hoạch các ngành SXKD chủ yếu 
         Đơn vị tính: VND 

CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TĂNG/GIẢM 
(%) 

Doanh thu thuần Đồng 170.477.300.000 193.729.933.077 13,63% 

Doanh thu ngành gỗ và văn 
phòng Tập đoàn 

Đồng 136.477.300.000 176.032.967.326 28,98% 

Doanh thu dịch vụ bến 
xe+bãi đỗ 

Đồng 25.000.000.000 15.016.432.985 (39,93%) 

Doanh thu từ khai thác và 
chế biến đá granit 

Đồng 9.000.000.000 2.680.532.766 (70,22%) 

Lợi nhuận trước thuế Đồng 28.778.576.000 5.430.704.804 (81,13%) 

 
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Lợi nhuận sau thuế Đồng 20.720.574.720 3.704.104.836 (82,12%) 

Thu nhập trên cổ phần 
(eps) 

Đồng 560 136 (75,71%) 

Tỷ suất sinh lợi trên doanh 
thu 

% 12,15 0,02 (99,83%) 

Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ 
phần 

%   5,6 0,01 (99,82%) 

2. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh năm 2008 như sau: 
Ø Về doanh thu tổng hợp và doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2008 so với Nghị quyết ĐH ĐCĐ 

đề ra công ty đã thực hiện vượt lần lượt là vượt 26% và 14% .  

Ø Về lợi nhuận trước thuế số tổng hợp và hợp nhất công ty đã thực hiện chỉ đạt lần lượt là 25% và 
19% so với Nghị quyết ĐH ĐCĐ đề ra.  

Nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp là do: Trong nước những tháng đầu năm tình hình lạm phát tăng 
cao, Chính phủ áp dụng chính sách thắt chặc tiền tệ, giá cả leo thang, chi phí đầu vào biến động 
tăng;chi phí sử dụng vốn tăng với mức chưa từng có;sức mua giảm hẳn đối với thị trường nội địa 
,đồng tiền trong lưu thông ở mức thấp nhất, tỷ giá Đô la Mỹ biến động tăng, hệ thông Ngân hàng 
không cung cấp đủ ngoại tệ cho nền kinh tế làm cho các doanh nghiệp phải mua ngoại tệ ở thị 
trường tự do cao để thanh toán tín dụng ngân hàng với tỷ giá quy định của Chính phủ thấp; mức 
chênh lệch tỷ giá này gây khó khăn và tạo ra khoảng lỗ cho doanh nghiệp không nhỏ,tình hình lạm 
phát cả nước được kiềm chế bước đầu có hiệu quả .Tiếp đến là cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu ảnh hưởng trực tiếp nên kinh tế Việt nam kéo theo nhiều hệ lụy xấu như: thất nghiệp gia tăng, 
sức mua hàng xuất khẩu giảm sút; khách hàng hủy đơn hàng hàng loạt ;hoặc tìm cách thanh toán 
chậm; hoặc trì hoãn giao hàng và thanh toán, thị phần thu hẹp, các dự án đầu tư trong nước đình 
trệ…Chính phủ liên tục đưa ra nhiều giải pháp tầm vĩ mô chủ yếu lĩnh vực tài chính ngân và những 
chính sách kích cầu nền kinh tế và các chính sách khác tuy nhiên việc phát huy tác dụng còn phải 
đòi hỏi thời gian.. 

Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn này Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra những giải 
pháp ứng phó như sau : 

Một là: Duy trì và củng cố các ngành kinh doanh cốt lõi của mình :Ngành Sản xuất chế biến gỗ, bến 
xe; quản lý bến bãi; khách sạn, khai thác, chế biến đá Grannite và các loại khoán sản khác.Tăng 
cường khai thác thị phần nội địa để bù đắp thị trường xuất khẩu 

Hai là: Triệt để cắt giảm chi phí, rà soát lại chi phí, hợp lý quy trình quản lý sản xuất. 

Ba là: Tinh giãn bộ máy gián tiếp; điều động Các Phó tổng Giám đốc về các công ty con; tăng 
cường hiệu quả quản lý; tạo ra động lực mới cho các vị trí chủ chốt. 

Bốn là: Nhận thấy giai đoạn khó khăn cũng là cơ hội để tái cấu trúc doanh nghiệp các lĩnh vực tài 
chính; nguồn nhân lực�..điều chỉnh tăng tốc các lĩnh vực như tài chính ; chứng khoán chuẩn bị cơ 
hội tương lai. 

Năm là: Tăng cường vốn và hoàn thiện bộ máy quản lý các công ty con 

Sáu là: Rà soát lại các dự án đầu tư chọn lọc vị trí ưu tiên các dự án. 

Ø Về tổng doanh thu so với kế hoạch có tăng nhưng giá bán sản phẩm không tăng, thậm chí còn 
giảm. 

Ø Về tổng chi phí kinh doanh: Tình hình lạm phát tăng cao dẫn đến giá cã một số chi phí đầu vào 
tăng theo như: Chi phí nguyên, nhiên vật liệu; chi phí tiền lương, chi phí điện sản xuất, chi phí 
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hoạt động tài chính…những yếu tố trên đã làm cho giá thành tiêu thụ tăng và lợi nhuận giảm sút 
nghiêm trọng.  

Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công ty đạt được trong năm 2008 thể 
hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành là sự nỗ lực cố gắng lớn của toàn bộ tập thể CBCBV 
Công ty, không những chúng ta đã khẳng định đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn mà con tạo ra 
được lợi nhuận. 

3. Đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành và chăm lo đời sống CB,CNV: 
Trong năm 2008, HĐQT đã thông qua nhiều nghị quyết về kiện toàn bộ  máy và nhận sự cấp cao 
của Cty. Cụ thể ĐHĐCĐ đã thống nhất thay đổi thành TV HĐQT miễn nhiệm Ông Phạm Mạnh Vũ, 
bầu Ông Nguyễn Tấn Phương vào HĐQT; Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo điều hành phù 
hợp với mô hình phát triển của Công ty HĐQT ra Nghị quyết miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc và 
phân công lại nhiệm vụ thường trực Ban tổng giám đốc, đến 31/12/2008 ban lãnh đạo Công ty gồm: 

1. Ông Bùi Pháp - CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

2. Ông Đỗ Thanh - Phó CT HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

3. Ông Nguyễn Đình Trạc - TV HĐQT,Phó Tổng giám đốc thường trực 

4. Ông Võ Châu Hoàng - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

5. Ông Nguyễn Tấn Phương - TV HĐQT, Giám đốc công ty CP ĐT & KD BĐS TP HCM 

HĐQT, cũng như Ban tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể làm cơ sở cho công tác lãnh 
đạo điều hành Công ty. Từng thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công đã lập kế 
hoạch hành động và tập trung chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty, một số mặt làm được 
nổi bật  như sau: 

a. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh: 
Thực hiện Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên, ban lãnh đạo Tập đoàn một mặt tập trung củng cố bộ 
máy tổ chức, xây dựng hệ thống quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng văn hóa công ty, một 
mặt triển khai kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh các công ty thành viên với các giải pháp 
thích hợp trong giai đoạn khó khăn của thị trường trong giai đoạn suy thoái,có kế hoạch cắt giảm chi 
phí hợp lý, tiêt kiệm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu; tiết kiệm chi phí vốn.như trên đã nêu 
các giải pháp thực hiện. 

Ø Đối với ngành chế biến gỗ:  
ü Thực hiện tiết kiệm các định mức kinh tế kỹ thuật là điều quan trọng nhất,nhất là đối với gỗ 

nguyên liệu, đã xây dựng định mức kỷ thuật và quy trinh sản xuất tiết kiệm hợp lý.  

ü Công tác thiết kế mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hơp với nhu cầu và thị hiếu 
nhười tiêu dùng cũng như các dự án khách sạn; re sort; hội trường; sản phẩm trang trí nội 
thất. 

ü Đẩy mạnh hoạt động marketing, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường mới chiếm lĩnh 
mở rộng thị trương Thành phố Hồ Chí Minh, Hà nội, Đà nẵng, Cần Thơ, Vinh, Huế, Nha 
Trang, Hải Phòng. 

ü Tiếp tục khẳng định ngành kinh doanh chủ đạo của tập đoàn . 

Ø Đối với ngành khai thác, chế biến đá Granite: 
ü Tiếp tục tìm kiếm, thăm dò, khảo sát và xin cấp phép khai thác các mỏ đá Granite. Trong 

năm 2008, đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ đá tại Xã nghĩa Hưng – Huyện Chư 
păh. 
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ü Mở rộng thị trường sản phẩm đá granit tự nhiên cao cấp khu vực phia Bắc,Đà Nẵng,TP 
HCM. 

ü Đã tuyển dụng công nhân lành nghề vận hành dây chuyền sản xuất,nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động marketing, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường mới. 

Ø Đối với hoạt động dịch vụ bến xe và bãi đỗ: 
ü Nhằm mục đích đem lại dịch vụ cao cấp của Đức long Gia lai đến với khách hàng trên các 

tuyến đường từ Nam ra Bắc, nâng cao chất lượng dịch vụ nội tại của Bến đồng thời làm 
việc với các đơn vị kinh doanh vận tải cạnh tranh một cách lành mạnh về chất lượng xe ra 
vào bến để nâng cao chất lượng phục vụ của từng doanh nghiệp nhằm thu hút hành khách 
sử dụng dịch vụ bến xe ĐLGL ngày càng tăng. 

ü Mở thêm các tuyến hoạt động của xe buýt. 

ü Khẳng định là ngành mũi nhọn; tao tính đột phá về Doanh thu; lợi nhuận; thương hiệu. 

Ø Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn và nhà nghỉ: 
ü Để thu nhập ổn định, Tập đoàn đã giao cho chi nhánh khách sạn quản lý và điều hành 

khách sạn.  

ü Việc quảng bá thương hiệu khách sạn Đức Long Gia Lai đã được bộ phận PR thực hiện 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và các pano quảng cáo những tụ điểm  

Ø Đối với hoạt động kinh doanh khác: 
Tập trung chỉ đạo bộ phận kinh doanh để tăng cường khâu bán hàng và cung cấp dịch vụ nhằm 
mang lại doanh thu và lợi nhuận cho cty cụ thể: 

ü Hoạt động kinh doanh xăng dầu cung câp nội bộ va các đơn vị thi công có hợp đồng và các 
đơn vị thành viên của Tập đoàn. 

ü Hoạt động kinh doanh phân bón: Cung cấp cho các dự án của các công ty con về kinh vực 
trông rừng,cao su và lĩnh vưc thương mại. 

a. Công tác chăm lo đời sống cho CB,CNV: 
Ø Phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở các hoạt đông chăm lo đời sống tất cả CBCNV trong tập 

đoàn. 

Ø Bố trí nhân sự đúng người, đúng việc và xác định tiền lương trên cơ sở khả năng hoàn thành 
công việc được giao đảm bảo công khai và công bằng. 

Ø Liên tục đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ø Đảm bảo thực hiện đúng Luật lao động trong các vấn đề: Lương, BHXH, bố trí ngày nghỉ theo 
quy định.và các chinh sách phúc lợi, khen thưởng .... 

III. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 
1. Mục tiêu kế hoạch năm 2009: 
Căn cứ chiến lược định hướng hoạt động chung của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế 
hoạch kinh doanh và đầu tư của năm 2009 như sau: 
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a. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ: 
       ĐVT: Triệu đồng 

 KẾ HOẠCH NĂM 2009 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2011   

TT CHỈ TIÊU  NĂM 2008   NĂM 2009   NĂM 2010   NĂM 2011  

1 Tổng doanh thu thuần 214,000 339,527 499,409 632,219 

3 Tổng lợi nhuận sau thuế 3,704 18,128 25,776 56,469 

4 Trích lập các quỹ (tạm tính 
15%) 556 2,719 3,866 8,470 

5 Tổng lợi nhuận còn lại 3,148 15,409 21,910 47,999 

6 Tốc độ tăng doanh thu so năm 
trước 246% 75% 47% 27% 

7 Tốc độ tăng LN sau thuế so 
năm trước -78% 389% 42% 119% 

b. Hoạt động đầu tư: 
       ĐVT: Triệu đồng  

TT 
 

Tên dự án TH Năm 2008 Năm 2009 

1 DA trồng 1000 ha cao su huyện Chư 
Sê tiểu khu 1131 19.402,5 21.968,10 

2 DA trồng 1000 ha cao su 824,9 43.186,60 

3 DA BX Bảo Lộc – Lâm Đồng 2.863,2 18.575,10 

4 DA BX Nam Tp Đà Nẵng 1.892,1 36.746,73 

5 DA Bến Xe Đăk Lăk   8.000,00 

6 Thủy điện Tà Nung  40.338,00 

7 Khách sạn Đức Long – Mỹ Khê  30.000,00 

8 Khách sạn Đức Long – Qui Nhơn  25.000,00 

9 Hội sở Tập đoàn  15.000,00 

8 Tổng vốn đầu tư 24.982,70 192.746,53 

8 Vốn tự có 24.982,70 57.823,96 

9 Vốn vay  134.922,57 

                                                              

c. Giải pháp thực hiện: 

Ø Tất cả Công ty thành viên,các bộ phận có liên quan sau khi kế hoạch đươc xét duyệt thông qua 
Hội đồng thẩm định kế hoạch của Tập đoàn tiếp tục đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể để triển 
khai kế hoạch một cách đồng bộ.Kể cả bộ phân gián tiếp đều có các chỉ tiêu phấn đấu hoàn 
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thành kế hoạch năm.Trong đó bao gồm chính sách khen thưởng cho các bộ phận ,đơn vị hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. 

Ø Ban Thanh tra Tập đoàn có kế hoạch thường xuyên giám sát việc thự hiện kế hoạch của các 
đơn vị thanh viên và các bộ phận có liên quan. 

Ø Tiếp tục tăng cường đội ngũ cán bộ trung, cao cấp có năng lực, có tâm huyết để hoàn thiện bộ 
máy quản lý. 

Ø Chú trọng công tác đào tạo và chăm lo đời sống cho CB, CNV trong toàn công ty để họ yên tâm 
công tác và cống hiến cho công ty. 

 

KẾT LUẬN: 

Năm 2009 trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới có nhiều diễn biến tích cực. Kết quả kinh 
doanh của toàn công ty năm 2008 đạt được chưa cao so với kế hoạch đề ra  song Công ty CP Tập 
đoàn Đức Long Gia Lai vẫn tin tưởng vào tính khả thi của kế hoạch năm 2009, đảm bảo duy trì hoạt 
động ổn định, tăng được năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty 
đồng tâm hiệp lực và tin tưởng vào sự điều hành năng động của Ban tổng giám đốc cùng với sự nổ 
lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch 
năm 2009, tiếp tục phát triển Tập Đoàn trong năm 2009 và những năm tiếp theo. Mặt khác, để thực 
hiện được mục tiêu kế hoạch năm 2009 cũng như nhưng năm tiếp theo ngoài sự nỗ lực của tập thể  

CB,CNV công ty, HĐQT, Ban tổng giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, 
khách hàng và các cơ quan chức năng có liên quan. Sự ủng hộ đó là nguồn động viên, góp phần to 
lớn vào sự thành công của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 

Xin trân trọng cảm ơn 
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2. Báo cáo tình hình tài chính 
2.1. Khả năng sinh lời: 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 

* Hệ số lợi nhuận sau  

Thuế/doanh thu thuần (%) 
0.3 0.02 

*Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng 

Tài sản chốt ngày 31/12 (%) 
0.037 0.0062 

*Hệ số lợi nhuận trước thuế trước lãi vay/tổng tài 
sản chốt ngày 31/12 (%) 

0.024 0.0002 

*Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu 
thuần (%) 

0.16 0.0192 

2.2. Khả năng thanh toán: 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 

*Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
1.25 1.07 

*Hệ số thanh toán nhanh: 

(TSLĐ-Tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 
0.76 0.53 

2.3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 

Ø Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2008: 317.082.341.031 đồng 

Ø Số lượng cổ phần đang lưu hành thời điểm 31/12/2008: 29.100.000 cổ phần 

Ø Vậy, giá trị sổ sách mỗi cổ phần: 10.890 đồng 

2.4. Những thay đổi về vốn cổ đông: 

Ø Ngày 13/06/2007 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số Vốn điều lệ 270 
tỷ đồng. 

Ø Ngày 24/10/2008 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/7/2008/NG-ĐHĐCĐ ngày 10/7/2008 
Công ty đã tăng Vốn điều lệ từ 270 tỷ đồng lên 291 tỷ đồng. 

Ø Đến ngày 31/12/2008 Vốn điều lệ Công ty là 291 tỷ đồng. 
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2.5. Tổng số cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại tại thời điểm 
31/12/2008 

Ø Công ty chưa có cổ phiếu ưu đãi. 

Ø Tổng số cổ phần phổ thông/ cổ phần thường: 29.100.000 cp 

Ø Tổng số cổ phần phổ thông/ cổ phần thường đang lưu hành: 29.100.000 cp 

2.6. Tổng số trái phiếu và số lượng trái phiếu đang lưu hành theo từng loại tại 

thời điểm 31/12/2008 

Công ty chưa phát hành trái phiếu 

2.7. Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại tại 31/12/2008 

Công ty chưa có cổ phiếu dự trữ và cổ phiếu quỹ 

2.8. Cổ tức chia cho các cổ đông đối với năm 2008 

Công ty chưa tiến hành chi trả cổ tức cho năm 2008. Việc chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 sắp tới. 
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 BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP 
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 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
“Trích lục từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài khoán kết thúc vào ngày 31/12/2008 của Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC” 
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 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT 
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 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM TÀI CHÍNH 2008 CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2008 
 

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

- Căn cứ Nhiệm vụ & Quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ hoạt động Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL Group) ban hành ngày 11/06/2007; 

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

- Căn cứ tình hình Hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức 
Long Gia Lai (DLGL Group) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.  

I. Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình tài chính: 
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ đông về tình hình hoạt động SXKD và tình hình 
tài chính năm 2008 của Đức Long Gia Lai như sau:  

1. Kết quả sản xuất kinh doanh: 
Kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai được phản ánh qua 02 
chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như sau: 

Ø Tổng doanh thu           :     194.007.592.116 đồng  

Ø Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD    :     3.723..322.029 đồng 

Ø Lợi nhuận khác                        :     1.707.382.775 đồng                         

Ø Tổng lợi nhuận sau thuế  :     3.704.104.836 đồng  

Ø Lãi cơ bản trên cổ phiếu               :     136 đồng  

2. Tình hình tài chính: 
Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2008: 

Đơn vị tính: 1000 đồng. 

A. TÀI SẢN  596.522.382 

I. Tài sản ngắn hạn 263.013.789 

     1. Tiền và các khoản tương đương tiền 26.045.137 

     2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 19.132.701 

     3. Các khoản phải thu ngắn hạn 71.830.614 

     4. Hàng tồn kho 132.549.883 

 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
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     5. Tài sản ngắn hạn khác 13.275.453 

II. Tài sản dài hạn 333.508.592 

     1. Các khoảnphảithu dài hạn  

     2. Tài sản cố định 315.723.457 

     3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5.600.000 

     4. Tài sản dài hạn khác 12.185.135 

B. NGUỒN VỐN 596.522.382 

I. Nợ phải trả 274.838.186 

     1. Nợ ngắn hạn 245.601.554 

     2. Nợ dài hạn 29.236.632 

II.  Nguồn vốn chủ sở hữu 317.082.341 

     1. Vốn chủ sở hữu 316.892.308 

     2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 190.033. 

C. Lợi ích cổ đông thiểu số 4.601.854 
 

II. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008:  
1. Hoạt động của Ban kiểm soát: 
1.1. Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công 

ty.  

1.2. Xem xét các báo cáo Tài chính, báo cáo quản trị do Ban Tổng giám đốc báo cáo hàng quý, 
năm .  

1.3. Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán  

1.4. Xem xét và tham gia việc ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ.  

1.5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực 
hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2007 và hàng quý năm 2008 của Công ty.  

1.6. Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của HĐQT cũng như việc thực hiện vụ của Ban 
giám đốc điều hành các cán bộ quản lý trong Công ty;  

1.7. Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát còn những tồn tại sau: Kiểm tra giám sát chưa 
đúng định kỳ theo kế hoạch hoạt động của ban.   

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:  
HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên trực tiếp quản lý, điều hành công ty, 01 thành 
viên không trực tiếp quản lý điều hành. HĐQT đã duy trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất bằng hình 
thức tập trung để ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. 

HĐQT công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp, sự chỉ đạo điều hành 
của Ban giám đốc theo đúng điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ các quy định Pháp luật hiện 
hành. Ban giám đốc đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra, cẩn trọng kỹ lưỡng trong từng hoạt động song 
cũng quyết đoán linh hoạt tận dụng các cơ hội trong kinh doanh. 

Đến tại thời điểm này Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động Tài 
chính của Công ty. 
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Qua các kỳ kiểm tra Ban kiểm soát xem xét báo cáo cơ bản đồng ý với đánh giá về tình hình hoạt 
động SXKD, báo cáo Tài chính của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đưa ra và báo cáo của Công ty 
TNHH kiểm toán và kế toán AAC.  

IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban TGĐ 
và các cổ đông: 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 
2008 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2009 cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế 
hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2008 cho Ban kiểm soát đúng quy định.  

Nhìn chung trong năm, BKS luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT, 
Ban TGĐ.  

Các cuộc họp của HĐQT, Ban TGĐ liên quan đến chiến lược phát triển và tình hình hoạt động 
SXKD của đơn vị Ban kiểm soát luôn được mời tham dự họp, với sự phối hợp giữa HĐQT, Ban 
TGĐ, BKS chặt chẽ và nghiêm túc đều chung mục đích nhằm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội 
cổ đông.  

V. Việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và cán bộ quản 
lý các phòng ban: 

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành năm 2008 có tiến bộ rõ rệt. Nhìn 
chung mỗi tổ chức đều thực hiện tương đối tốt quan hệ giữa quản lý và điều hành; giám sát và chỉ 
đạo luôn kịp thời.  

Ban giám đốc điều hành luôn chủ động sáng tạo trong công việc, trong hoạt động SXKD một số chỉ 
tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ 
năm 2008 giao, về tiền vốn và tài sản được bảo toàn và phát triển.  

Tuy nhiên, trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế đã tác động kết quả công việc thực hiện kế hoạch 
lợi nhuận trong năm 2008 còn chưa đạt được theo đúng nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông 
thường niên năm 2008 đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là : Nhu cầu tiêu dùng giảm, vật liệu đầu vào 
và lãi vay tăng đột biến. 

Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý rút kinh nghiệm trong xây dựng 
kế hoạch SXKD.  

VI. Kết luận: 
Qua đánh giá tình hình thực tế và xem xét các báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long 
Gia Lai, dựa trên đánh giá của từng thành viên theo nhiệm vụ đã được phân công, Ban kiểm soát có 
nhận xét như sau:  

Ø Công ty đã đạt được nhiều thành quả đáng kích lệ: kết quả doanh thu đạt kế hoạch tuy nhiên lợi 
nhuận còn thấp, bộ máy quản lý được kiện toàn, ngành nghề kinh doanh được mở rộng, hình 
ảnh công ty được quảng bá rộng rãi.  

Ø Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Quy 
định của Luật DN, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập lần I/2007.  

Ø Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại 
thời điểm ngày 31/12/2008, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh 
nghiệp hiện hành. 

Ø Về khiếu nại và khiếu tố: không có 
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VII. Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát: 
1. Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.  

2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của 
Ban theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  

3. Xem xét công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo thực hiện tài chính, kinh doanh của 
Công ty và làm việc với các bên liên quan ( HĐQT, BTGĐ, các nhà quản lý khác trong công ty).  

4. Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.  

5. Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan ( HĐQT, Ban TGĐ, 
các nhà quản lý khác trực thuộc trong công ty đưa ra).  

6. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ 
đông.  

7. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất 
cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu 
cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật doanh nghiệp.  

8. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tham gia thực hiện kiểm tra và báo 
cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông có yêu cầu. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh 
hằng năm của công ty và  tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị 
lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.  

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2009. 

       Pleiku, ngày    tháng     năm 2009   

       TM. BAN KIỂM SOÁT 
        (Đã ký) 

 

 

       Nguyễn Xuân Hoan
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 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

TỔ CHỨC & NHÂN SỰ 
“Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoạt động dưới mô hình công ty mẹ-con gồm 12 đơn vị thành viên và các ban chức năng tại văn phòng 
tập đoàn với tổng số cán bộ nhân viên hơn 3000 người”. 
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 THÔNG TIN VỀ BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

 Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công 
ty 
  Sinh năm: 1962 
    Khi đến với Gia Lai, Tổng Giám đốc Bùi Pháp đã bị cuốn hút bởi nguồn 
tài nguyên rừng dồi dào của nơi này, vì thế ông mang quyết tâm xây dựng 
một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ chuyên nghiệp tại 
Việt Nam.  
    Với những kiến thức lâu năm về ngành cơ khí, một nhân tố quan trọng 
của ngành chế biến đồ gỗ, Tổng Giám đốc Bùi Pháp đã tạo dựng nên Tập 
đoàn Đức Long Gia Lai có uy tín, chiếm được cảm tình của nhiều khách 
hàng lớn ở Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan…  
    Không dừng lại ở đó, ông cùng với các đồng sự đang nỗ lực mở rộng 
hoạt động của Công ty sang các lĩnh vực xây dựng, địa ốc, thủy điện, 
khách sạn, resort, trồng cây công nghiệp, khai thác khống sản…  
    Bằng những đóng góp đáng kể đối với Gia Lai nói riêng và hoạt động 
kinh doanh của các doanh nghiệp trẻ cả nước nói chung, ông đã vinh dự 
được trao tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu năm 2006, năm 2007 và 
danh hiệu Nhà Quản lý giỏi. 

 Ông Nguyễn Đình Trạc, ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty, Phó Tổng 
Giám Đốc  
  Sinh năm: 1957 

  1974 – 1976: Trung cấp Kế toán 1976 – 1989: Kế toán lâm trường An 
Hội, An Khê, Gia Lai  

  1990 – 2001: Kế toán trưởng Công ty trồng rừng nguyên liệu công 
nghiệp 

  2002 – 2004: Trợ lý giám đốc Xí Nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai 

  2004 – 2007: Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tài Chính. 

  Từ năm 2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đức Long Gia Lai. 

 Ông Đỗ Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Phó Tổng 
Giám đốc  
  Sinh năm: 1957 

   Năm 1982   : tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế 
   1982 – 1986: Kế toán trưởng Xí nghiệp cơ khí tại Gia Lai 

   1987 - 1991: Chuyên viên kinh tế Sở công nghiệp Gia Lai  

   1992 - 1997: Kế toán trưởng Xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Gia Lai 
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   1998 – 2000: Lấy bằng Thạc sỹ Kinh tế  

   2001 -  2006: Phó giám đốc kinh doanh XNTD Đức Long.    

   2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức 
Long Gia Lai  

 Ông Võ Châu Hoàng, ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty, Phó tổng 
Giám đốc  
   Sinh năm: 1975  

   1994 – 1997: tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải 
   1998 – 2002: tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh 
   2002 – 2005: Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý 

   2006 - 2007: Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ 
công trình công cộng Đức Long Gia Lai 

   Từ năm 2008 đến nay, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đức Long Gia Lai. 

2. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi 
khác của Ban giám đốc: 

Ø Lương, thưởng: 

ü Lương: Do Hội đồng quản trị xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên 
Ban Tổng Giám đốc, có Quyết định cụ thể. 

ü Thưởng: Hàng năm Hội đồng quản trị căn cứ trên doanh thu, lợi nhuận kinh doanh để trích 
% thưởng cho các thành viên của Ban lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn căn cứ trên hiệu quả 
thực hiện các công việc được giao của từng thành viên. 

Ø Các quyền lợi khác: 

ü Có quyền phản hồi cho Hội đồng quản trị Tập đoàn đối với những công việc do các 
cá nhân khác thực hiện làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, làm đình trệ hoạt động sản 
xuất- kinh doanh, gây ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu- uy tín của Tập đoàn. 

ü Tham mưu cho Hội đồng quản trị về chiến lược kinh doanh của Tập đoàn, có những 
giải pháp kịp thời giải quyết công việc sản xuất- kinh doanh hiện tại nhằm đem lại lợi ích 
kinh tế cho Tập đoàn. 

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
Ø Lao động: 

ü CBCNV đầu kỳ năm 2008: 1746 lao động. 

ü CBCNV có mặt cuối kỳ 2008: 3175 lao động. 

Ø Chính sách đối với người lao động: 

ü CBCNV vào làm việc tại Tập đoàn cũng như tại các công ty thành viên, đơn vị, chi nhánh 
trực thuộc. Tập đoàn thỏa thuận mức lương đảm bảo cho người lao động chi phí cho cuộc 
sống hàng ngày và có tích lũy cao hơn mức lương do Nhà nước quy định. 
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ü Người lao động đến làm việc tại Tập đoàn: Tập đoàn đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người 

lao động như: đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tạo động lực cho 
người lao động yên tâm công tác. 

ü Hàng năm xét hiệu quả hồn thành công việc được giao hoặc không hồn thành của người 
lao động Tập đoàn tiến hành thưởng- phạt theo quy chế của Tập đoàn. 

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch  , Ban 
Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: 

Ø Hội đồng quản trị năm 2008: Ông Nguyễn Tấn Phương thay cho Ông: Phạm Mạnh Vũ với chức 
vụ ủy viên. 

Ø Ban Tổng Giám đốc năm 2008: Chỉ thay đổi chức vụ của hai thành viên Ban Tổng Giám đốc Tập 
đoàn được thể hiện cụ thể tại mục 1.  

Ø Các chức danh còn lại không có thay đổi. 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 
1.1. Thành viên và cơ cấu HĐQT: 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH QUỐC TỊCH CHỨC VỤ GHI CHÚ 

1 Bùi Pháp 1962 Việt Nam Chủ tịch Kiêm TGĐ 

2 Đỗ Thanh 1957 Việt Nam Phó Chủ tịch Kiêm PTGĐ 

3 Nguyễn Đình Trạc 1957 Việt Nam Ủy viên Kiêm PTGĐ 

4 Võ Châu Hoàng 1975 Việt Nam Ủy viên Kiêm PTGĐ 

5 Nguyễn Tấn Phương 1975 Việt Nam Ủy viên 
Kiêm GĐ Cty 
CP Đầu tư Bất 
động sản 

 

1.2. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát: 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH QUỐC TỊCH CHỨC VỤ 

1 Hà Trọng Hợi 1972 Việt Nam Trưởng ban 

2 Nguyễn Xuân Hoan 1964 Việt Nam Thành viên 

3 Bùi Văn Đi 1986 Việt Nam Thành viên 

1.3. Hoạt động của HĐQT:  
Trong năm 2008, Hội Đồng Quản Trị đã duy trì họp HĐQT định kỳ vào ngày 28 hàng tháng và có 
nhiều buổi họp bất thường để giải quyết các vấn đề phát sinh quan trọng của Công ty với các nội 
dung chính như sau: 

Ø Điều chỉnh và thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2008. 
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Ø Báo cáo kiểm toán năm 2007. 

Ø Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. 

Ø Thông qua phương án phát hành tăng Vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/7/2008/NG- 
ĐHĐCĐ ngày 10/7/2008. 

Ø Kế hoạch vay vốn trong năm 2008. 

Ø Quyết định thành lập các công ty con: 

Ø Thống nhất đầu tư các dự án trong và ngoài tỉnh. 

Ø Quyết định bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. 

Ø Thống nhất điều chỉnh và phân công lại nhiệm vụ một số vị trí trong Ban điều hành của Tập 
đoàn. 

Ø Ngoài ra, để thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, HDDQT cũng đã quyết định 
tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội như quỹ hoạc bổng Nayder, bệnh viện Ung bướu Đà 
Nẵng và các chương trình tài trợ khác tại Địa phương. 

1.4. Hoạt động của Ban kiểm soát:  
Ø Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.  

Ø Xem xét các báo cáo Tài chính, báo cáo quản trị do Ban Tổng giám đốc báo cáo hàng quý, năm 
.  

Ø Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán  

Ø Xem xét và tham gia việc ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ.  

Ø Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực 
hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2007 và hàng quý năm 2008 của Công ty.  

Ø Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của HĐQT cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của 
Ban giám đốc điều hành các cán bộ quản lý trong Công ty;  

Ø Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát còn những tồn tại sau: Kiểm tra giám sát chưa đúng 
định kỳ theo kế hoạch hoạt động của ban.   

1.5. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 
Ø Thực hiện việc chuyển công tác của Tổng Giám đốc hiện nay do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm cho 

nhân sự khác. 

Ø Hoàn thiện mô hình hoạt động của Tập đoàn: mô hình công ty mẹ - công ty con. 

Ø Tăng cường công tác thống kê, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các Công 
ty con lên Tập đoàn để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh nhanh, hiệu quả hơn 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn.  

Ø Ban Kiểm soát, Ban thanh tra và kiểm toán nội bộ của Tập đoàn tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát và thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc các vấn đề phát sinh cũng 
như trong việc tuân thủ, thực hiện Điều lệ, quy chế và chính sách của Tập đoàn. 

Ø HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các công ty thành viên sẽ thường xuyên phối hợp 
nhằm đưa ra các quyết sách một cách nhanh chóng và hợp lý nhất trong công tác điều hành 
cũng như ứng phó với các tình huống phát sinh trong tình hình liên tục biến động như hiện nay. 

1.6. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và BKS: 
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Năm 2008, với những tác động khách quan của nền kinh tế thế giới và trong nước đã làm ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư của Công ty. 

Vì thế, các thành viên HĐQT và BKS đã tự nguyện không nhận thù lao và các khoản lợi ích liên 
quan theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007 đã thông qua. 

1.7. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Điều hành và BKS có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
Công ty: 

Có hai thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 

Ø Ông Nguyễn Đình Trạc. 

Ø Ông Võ Châu Hoàng. 

1.8. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các thành viên 
HĐQT: 

TT Họ và tên 
Đầu năm 2008 

(Cổ phần) 

Cuối năm 2008 

(Cổ phần) 

Thay đổi 

(Cổ phần) 

1 Bùi Pháp 21.200.000 21.200.000 - 

2 Đỗ Thanh 250.000 250.000 - 

3 Nguyễn Đình Trạc 200.000 200.000 - 

4 Võ Châu Hoàng 150.000 150.000 - 

5 Nguyễn Tấn Phương - - - 

Thông tin về giao dịch cổ phiếu của Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, BKS 
và cổ đông lớn: 
1.8.1. Hội đồng quản trị: 
Như trên 

1.8.2. Ban Điều hành: 

TT Họ và tên 
Đầu năm 2008 

(Cổ phần) 
Cuối năm 2008 

(Cổ phần) 
Thay đổi 

(Cổ phần) 

1 Bùi Pháp 21.200.000 21.200.000 - 

2 Đỗ Thanh 250.000 250.000 - 

3 Nguyễn Đình Trạc 200.000 200.000 - 

4 Võ Châu Hoàng 150.000 150.000 - 

1.8.3. Ban kiểm soát: 

TT Họ và tên 
Đầu năm 2008 

(Cổ phần) 
Cuối năm 2008 

(Cổ phần) 
Thay đổi 

(Cổ phần) 
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1 Hà Trọng Hợi 0 13.333 + 13.333 

2 Nguyễn Xuân Hoan 15.000 15.000 - 

3 Bùi Văn Đi 2.000 2.000 - 

  

1.8.4. Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phần Công ty): 

TT Họ và tên cá nhân/tổ chức 
Đầu năm 2008 

(Cổ phần) 

Cuối năm 2008 

(Cổ phần) 

Thay đổi 

(Cổ phần) 

1 Bùi Pháp 21.200.000 21.200.000 - 

2 CTCP Đầu tư ETV Việt Nam 2.000.000 1.000.000 - 1.000.000 

 

1.8.5. Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phần Công ty): 

TT Họ và tên cá nhân/tổ chức 
Đầu năm 2008 

(Cổ phần) 

Cuối năm 2008 

(Cổ phần) 

Thay đổi 

(Cổ phần) 

1 Bùi Pháp 21.200.000 21.200.000 - 

2 CTCP Đầu tư ETV Việt Nam 2.000.000 1.000.000 - 1.000.000 

2. Các dữ liệu thống kê cổ đông: 
2.1. Cổ đông trong nước: nắm giữ 29.056.000 cổ phần, chiếm 99,849% 

2.1.1. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước: 

TT Đối tượng Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ trên tổng số CP 

1 Hội đồng quản trị 21.800.000 74,914 % 

2 Cổ đông cá nhân 4.256.000 14,626 % 

3 Cổ đông tổ chức 3.000.000 10,309 % 

2.1.2. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (nắm trên 5%) tại thời điểm 31/12/2008: 

 
THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG 
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TT 
Họ và tên 
cá nhân / tổ 
chức 

CMND/ 
GPKD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Ngành 
nghề kinh 
doanh 

Số CP nắm 
giữ (cổ 
phần) 

Tỷ lệ 
nắm 
giữ (%) 

1 Bùi Pháp 230512368 26/6/2003 CA Gia 
Lai 

03 Trần 
Quang 
Khải, TP. 
Pleiku, Gia 
Lai 

 21.200.000 72,852 

2 
CT. TNHH 
Quản lý 
Quỹ SSI 

19/UBCK-G
P 03/8/2007 

Ủy ban 
Chứng 
khoán 
nhà 
nước 

Tòa nhà 
SSI, Lầu 5, 
1C Ngô 
Quyền, 
Quận Hoàn 
Kiếm, Hà 
Nội 

- Quản lý 
danh mục 
đầu tư; 

- Quản lý 
quỹ đầu 
tư. 

 

1.500.000 5.155 

 

2.2. Cổ đông nước ngoài: nắm giữ 44.000 cổ phần, chiếm 0,151 % 

2.2.1. Thông tin chi tiết về cổ đông nước ngoài: 

TT Đối tượng Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ trên tổng số CP 

1 Hội đồng quản trị - - 

2 Cổ đông cá nhân 44.000 0,151 % 

3 Cổ đông tổ chức - - 

2.2.2. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (nắm trên 5%) tại thời điểm 31/12/2008: 

Không có. 
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1. Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Long Gia Lai  

 

 Thông tin chung:  

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.                       

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Cưa xẻ bào gỗ và bảo quản gỗ; Mua bán gỗ các loại; 
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ. 

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 80,25% 

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 80,25% 
Thông tin hoạt động 

 Ngành nghề kinh doanh: Chủ yếu là sản xuất và mua bán sản phẩm bằng gỗ thị trường nội địa 
và xuất khẩu, cụ thể như sau: 

v Các nhóm sản phẩm chính: 
² Đồ gỗ nội thất: 

 
THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CON GÓP VỐN 
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Đồ gỗ nội thất chiếm tỷ trọng doanh thu trên 50% ngành SXCB gỗ, là ngành hàng định 
hướng chiến lược cho bước đi các năm tiếp theo, tăng tỷ trọng lên trên 60% /tổng doanh thu, 
tăng trưởng thị phần ở các thành phố lớn, khu du lịch, khách sạn�..Thương hiệu Đồ gỗ 
ĐLGL đã khẳng định trong lòng khách hàng về các yếu tố cơ bản của sản phẩm gỗ: Kết cấu 
vững chắc, dễ lắp ráp, sử dụng lâu bền, giữ vân màu gỗ tự  nhiên, kiểu dáng phù hợp thị 
hiếu……   

Ø Sản phẩm  
ü Nhóm hàng nội thất căn hộ, chung cư, đồ dùng gia đình: bàn, ghế, salon, tủ tường, kệ 

bếp, ván sàn, trần nhà, giường , tủ tivi, tủ đứng các sản phẩm nội thất khác…chủ yếu là 
bằng gỗ rái ngựa, song mã, sếu đỏ, trám hồng, xoan đào�..Kiểu dáng thiết kế phù hợp 
thị hiếu, hiện đại đã được thị trường rất khó tính như Hà Nội chấp nhận.Thiết kế theo 
gam màu thẩm mỹ, nhóm sản phẩm cho từng công năng sử dụng của của khách hàng. 

ü Nhóm hàng công trình: trần nhà, ván lót sàn, nội thất hội trường, khách sạn resort, quày 
giao dịch Ngân hàng, cửa đi cửa sổ các loại, trang trí đồ gỗ trên các không gian 
rộng….Nhóm chuyên gia thiết kế hàng công trình của Công ty đến tận nơi tư vấn và tìm 
ra những giải pháp tối ưu cho khách hàng, giải pháp thi công cho công trình…. 

Ø Thị trường nội địa: Chia phân khúc thị trường theo đối tượng 

ü Phân khúc đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình khu vực thành phố: Chủ yếu 
các loại sản phẩm không chiếm diện tích sử dụng căn hộ, có nhiều công năng trên một 
sản phẩm, giá cả vừa phải nhưng vẫn thể hiện sự sang trọng tại các Thành phố Hà Nội, 
Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Pleiku, TP. Quy Nhơn, Bình Dương�. 

ü Phân khúc thị trường khách hàng là Doanh nghiệp, tổ chức đơn vị nhà nước, quân đội : 
Chủ yếu cung cấp các loại sản phẩm cao cấp mang tính thẩm mỹ, trang trí, nghệ thuật 
cao…Giá cả phù hợp, tổ chức sản xuất hàng loạt, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành tạo ra 
nhiều công ăn việc làm, lợi nhuận cao, chủ yếu tập trung các mảng công trình có qui mô 
lớn, chi tiết sản phẩm đồng nhất như: hội trường, văn phòng làm việc, phòng giao dịch 
các Ngân hàng…. 

Ø Nguồn nguyên liệu đầu vào: Gỗ có nguồn gốc trong nước, nhập khẩu từ Lào, gỗ rừng 
trồng…có nguồn dồi dào, phong phú chủng loại gỗ và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, khả 
năng nguồn cung cấp lâu dài. Sử dụng dây chuyền ván ghép vơneer hiệu quả tiết kiệm 
phần lớn hao phí sử dụng gỗ. 

² Đồ gỗ ngoại thất, sân vườn 
Đồ gỗ ngoại thất, sân vườn là sản phẩm xuất khẩu truyền thống của ĐLGL trong nhiều năm 
qua, đã khẳng định thương hiệu quốc tế. 

Ø Sản phẩm: Đồ gỗ ngoại thất như bàn, ghế, băng, ghế nằm, xe đẩy rượu, ghế trẻ 
em…chủ yếu là bằng gỗ  Bạch đàn, Xoan đào, Dầu, Chò , Tràm , Rái ngựa… 

Ø Thị trường xuất khẩu: Châu Âu (Đức, Đan Mạch, Anh Quốc,…) 

Ø Nguồn nguyên liệu đầu vào: Gỗ có nguồn gốc trong nước, nhập khẩu từ Lào, gỗ rừng 
trồng…nguồn nguyên liệu ổn định lâu dài, xu thế thị trường chuyển sang sử dụng gỗ 
rừng trồng, ĐLGL chủ động trồng trên 10.000 ha rừng cao su lấy mủ và là nguồn nguyên 
liệu ổn định, chủ động chi khâu chế biến gỗ. Thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng 
COC và quy trình quản lý nguồn gốc gỗ FSC do các tổ chức quốc tế chứng nhận (SGS, 
Smarch wood). 
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 Tóm tắt tình hình tài chính: 

          ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu Kết quả 31/12/2008 Ghi chú 
01 Vốn điều lệ 40.000.000.000  
02 Tổng tài sản 50.792.285.922  
 - Tài sản ngắn hạn 26.758.038.256  
 - Tài sản dài hạn 24.034.247.666  

03 Tổng nguồn vốn 50.792.285.922  
 - Nợ phải trả 14.278.003.163  
 - Vốn chủ sở hữu 36.514.282.759  

04 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 42.164.238.060  
05 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.162.026.856  
06 Chi phí thuế TNDN hiện hành 647.744.097  
07 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.514.282.759  

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Đi những con đường chưa ai đi� đây là một triết lý kinh doanh được Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 
Đức Long Gia Lai tận dụng triệt để trong việc kinh doanh dịch vụ bến xe và bãi đổ xe. Từ trước đến 
nay đã có nhiều đơn vị kinh doanh trong nước đã làm về lĩnh vực này nhưng làm như Đức Long Gia 
Lai thì chỉ có một. sau quá trình nghiên cứu tại nhiều nước phát triển, bến xe Đức Long Gia Lai tại 
trung tâm thành phố Pleiku được sử dụng khép kín với một cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện nghi và lịch 
sự bao gồm nhà chờ, căn tin, phòng trọ cùng nhiều dịch vụ tiện ích. Bến xe mới đã làm thay đổi hẳn 
tư duy của người dân khi đi xe khách. Đi xe tại bến Đức Long Gia Lai mọi người cảm thấy được an 
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toàn, và được đón tiếp tận tình chu đáo từ khi vào bến đến khi xuất bến. Phát huy kinh nghiệm cùng 
thế mạnh sẵn có Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tiếp tục đầu tư, xây dựng hệ thống 
chuổi bến xe tại các tỉnh thành phố như Bảo Lộc – Lâm Đồng, Buôn Ma Thuộc – Đăk Lăk, thành 
phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.      

 Thông tin chung:  

Ø Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.                                              

Ø Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải bằng 
đường bộ; Vận tải khách bằng xe buýt; Vận tải khách theo tuyến cố định; Vận tải hàng; Đầu tư 
xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; Dịch vụ ăn uống khác; Đại lý mua 
bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Bán buôn tổng hợp; Hoạt 
động vui chơi, giải trí khác chưa được phân vào đâu; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe; Cho thuê văn 
phòng; Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Vận tải hành khách theo hợp 
đồng; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải. 

Ø Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 82% 

Ø Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 82% 

 Tóm tắt tình hình tài chính:  

 ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu Kết quả 31/12/2008 Ghi chú 
01 Vốn điều lệ 10.000.000.000  
02 Tổng tài sản 23.705.712.943  
 - Tài sản ngắn hạn 5.915.185.811  
 - Tài sản dài hạn 17.790.527.132  

03 Tổng nguồn vốn 23.705.712.943  
 - Nợ phải trả 12.185.973.181  
 - Vốn chủ sở hữu 11.519.739.762  

04 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 15.016.432.985  
05 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.750.820.613  
06 Chi phí thuế TNDN hiện hành 731.080.851  
07 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.019.739.762  
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3. Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá Granit Đức Long Gia Lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với lợi thế Tập Đoàn Đức Long Gia Lai đã được cấp nhiều mỏ đá Granite, đá Bazan trụ, đá Bazan 
khối có trữ lượng và chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gồm các loại đá hồng, đá đen đủ tiêu 
chuẩn cung cấp cho các công trình xây dựng đòi hỏi chất lượng cao. Những mỏ đá này đều ở vào 
những vị trí đắc địa thuận lợi cho việc khai thác và vận chuyển. và nhà máy sản xuất và chế biến đá 
Granite có công suất 300 ngàn m2/năm để cung cấp cho thị trường. 

 Thông tin chung: 

Ø Địa chỉ trụ sở chính: Lô E6 Khu Công Nghiệp Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.                                              

Ø Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Khai thác đá; Cắt tạo dàng và hoàn thiện đá; Sản 
xuất đá chẻ, cắt đá theo yêu cầu xây dựng; Hoạt động thăm dò địa chất; nguồn nước; Bán 
buôn kim loại và quặng kim loại; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; Bán 
buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Khai thác quặng kim loại khác không chứa 
sắt; Khai thác quặng sắt. 

Ø Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 80% 

Ø Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 80% 

 Tóm tắt tình hình tài chính: 

          ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu Kết quả 31/12/2008 Ghi chú 
01 Vốn điều lệ 10.000.000.000  
02 Tổng tài sản 10.084.206.022  
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 - Tài sản ngắn hạn 3.183.928.699  
 - Tài sản dài hạn 6.900.277.323  

03 Tổng nguồn vốn 10.084.206.022  
 - Nợ phải trả 2.073.318.706  
 - Vốn chủ sở hữu 8.010.887.316  

04 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.680.532.766  
05 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13.345.627  
06 Chi phí thuế TNDN hiện hành 2.458.311  
07 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10.887.316  

4. Công ty TNHH Cung ứng Nguyên vật liệu vật tư & Thiết bị Đức Long Gia Lai. 

 

 Thông tin chung: 

Ø Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 

Ø Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Mua bán máy móc, thiết bị chế biến gỗ; 
Mua bán máy móc, thiết bị chế biến đá. 

Ø Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 88% 

Ø Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 88% 

 Tóm tắt tình hình tài chính: 

          ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu Kết quả 31/12/2008 Ghi chú 
01 Vốn điều lệ 10.000.000.000  
02 Tổng tài sản 24.003.582.473  
 - Tài sản ngắn hạn 24.003.582.473  
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 - Tài sản dài hạn 0  

03 Tổng nguồn vốn 24.003.582.473  
 - Nợ phải trả 15.540.000.000  
 - Vốn chủ sở hữu 8.463.582.473  

04 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 22.182.027.020  
05 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (336.417.527)  
06 Chi phí thuế TNDN hiện hành -  
07 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (336.417.527)  

5. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập Đoàn Đức Long Gia Lai đang đồng bộ triển khai các dự án thủy điện như thủy điện Đồng Nai 6 
và Đống Nai 6A năm trên vị trí các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước với công suất lắp máy 
270 MW. Điện lượng cung cấp hàng năm sau khi hoàn thành là 1,1 tỷ KWh/năm. Tổng mức đầu tư 
gần 6200 tỷ đồng. Thủy điện Mỹ Lý thuộc huyện Vĩnh Sơn thuộc Tỉnh Nghệ An với công suất lắp 
máy là 320 KW. Điện lượng cung cấp là 1,3 tỷ HWh/năm với tổng mức đầu tư 7000 tỷ đồng. Ngoài 
ra Tập Đoàn Đức Long Gia Lai còn thực hiện nghiên cứu, đầu tư xây dựng một số thủy điện nhỏ và 
vừa như thủy điện Krôngpa – Gia Lai, thủy điện Đakspay – Kbang – Gia Lai, Dakpoco – KonChro – 
Gia lai, thủy điện Tà Nung – Đà Lạt – lâm Đồng. 

 Thông tin chung: 

Ø Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.                                              

Ø Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Đầu tư xây dựng, vận hành các công trình thủy điện 
lớn; Đầu tư xây dựng, vận hành các công trình thủy điện vừa và nhỏ; Xây dựng các công trình 
thủy lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu; Xây dựng công trình thủy công thuộc công trình thủy điện 
lớn; Xây dựng công trình đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng 
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vỏ bao che công trình công nghiệp; Đầu tư cung cấp nước sạch, Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; 
Chế biến vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Khoan phụt, xử lý và gia cố nền 
móng công trình xây dựng; Xây dựng nhà các loại; Đầu tư, xây dựng, quản lý khu du lịch sinh 
thái; Nuôi trồng thủy sản; Chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy nông; Chế tạo, lắp đặt thiết bị 
thủy điện  

Ø Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51% 

Ø Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51% 

 Tóm tắt tình hình tài chính: 

                                                                           ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu Kết quả 31/12/2008 Ghi chú 
01 Vốn điều lệ 90.000.000.000  
02 Tổng tài sản 1.274.334.356  
 - Tài sản ngắn hạn 9.220.708  
 - Tài sản dài hạn 1.265.113.648  

03 Tổng nguồn vốn 1.274.334.356  
 - Nợ phải trả 0  
 - Vốn chủ sở hữu 1.274.334.356  

04 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ   
05 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   
06 Chi phí thuế TNDN hiện hành   
07 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   

6. Công ty CP Đức Long Đà Nẵng. 
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7. Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Long Gia Lai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là một trong những lĩnh vực mới mà Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai đang triển 
khai mạnh mẽ. Trước nhu cầu đòi hỏi của thực tế tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh, cùng sự kế thừa truyền hống từ miền đất võ Tây Sơn – Bình Định. Ngoài việc liên kết, góp 
vốn với công ty vệ sỹ Tây Sơn với quân số lao động có đến 3000 người. Công Ty Cổ Phần Tập 
Đoàn Đức Long Gia Lai đã mở thêm công ty vệ sỹ Đức Long Gia Lai với số lao động đến nay đã có 
trên 1200 người. Khi tham gia công ty các thành viên được đào tạo võ thuật căn bản cùng đạo đức 
nghề nghiệp. Thành viên của công ty vệ sỹ Đức Long Gia Lai đã có mặt tham gia vào nhiều hoạt 
động góp phần giữ ổn định trật tự - an ninh – xã hội. Bằng uy tín của mình, công ty vẫn thường 
xuyên tuyển dụng và cho ra lò những vệ sỹ có kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức tốt được 
đánh giá rất cao. 
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8. Công ty TNHH Đức Long Dung Quất. 

 

9. Công ty CP trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai. 
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10. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan 

Đầu tư vào Công ty CP dịch vụ bảo vệ Tây Bình – Tây Sơn: 5,6 tỷ đồng. 

 

Pleiku, ngày 18 tháng 06 năm 2009 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
(Đã ký) 

BÙI PHÁP 
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