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Điạ chi:̉ 43 Lý Nam Đế, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 

ĐT: (84.59) 3829.021 ; Fax: (84.59) 3829.021 

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

 

 

 

 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 

NĂM 2010 

 

 

 

Pleiku, tháng 04/2011 
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DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

ĐỨC LONG GIA LAI 

MÃ CỔ PHIẾU: DL1 

NĂM BÁO CÁO: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2010                                                                                                                       3 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính quý Cổ đông và quý Nhà đầu tƣ! 

 

Với quyết tâm cao của cả nước, Việt Nam được đánh giá là một trong 

những nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi nhanh sau khủng hoảng 

tài chính toàn cầu. Tổng sản phẩm trong nước năm 2010 ước tính tăng 6,78% so 

với năm 2009. Trong đó quý I tăng 5,84%; quý II tăng 6,44%; quý III tăng 7,18% 

và quý IV tăng 7,34%. Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng 6,31% của năm 

2008 và cao hơn hẳn mức 5,32% của năm 2009, vượt mục tiêu tăng trưởng tổng 

sản phẩm trong nước đề ra năm 2010 là 6,5%. Bên cạnh những thành tựu đạt 

được, những khó khăn mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt là lạm phát cao, 

thâm hụt ngân sách và nhập siêu. Dẫn đến sự điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô 

làm ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị 

trường sản xuất hàng hoá và cung cấp dịch vụ.  

Chi phí đầu vào của quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ vận tải tác động 

rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty, đặc biệt khi giá nguyên, nhiên liệu 

tăng cao như hiện nay. Trong năm 2010, tổng doanh thu là 18.974.499.128 đồng 

tăng 23,35% so với năm 2009 và lợi nhuận sau thuế là 7,500,358,663 đồng tăng 

53.33% so với năm 2009. Cho thấy sự lỗ lực rất lớn của Hội đồng Quản trị, Ban 

Kiểm soát và toàn thể CBCNV.  

Về công tác đầu tƣ:  

 Hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án Bến xe Đức Long Gia Lai mở rộng.  

 Kết hợp với Tập đoàn Đức Long Gia Lai xúc tiến đẩy nhanh dự án đầu tư Bến xe 

Đà Nẵng. 

 Kế hoạch mua lại, xây dựng và phát triển bến xe ở các tỉnh lân cận mang thương 

hiệu Đức Long Gia Lai.   

 Hội đồng Quản trị đã định hướng cho Ban Điều hành thực hiện một số giải pháp 

xúc tiến để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại nhiều tỉnh thành như dự án Bến xe 

Buôn Mê Thuật, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, trung tâm thương mại 

Metro Gia Lai… 

Về công tác quản trị:  

 Là Công ty cung cấp dịch vụ vận tải uy tín và bề dày kinh nghiệm. Công ty Cổ 

phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đã 

phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro, xây dựng định mức tiêu hao nguyên 

liệu và quy trình kiểm soát, quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Nhằm 

giảm chi phí thấp nhất tăng doanh thu và lợi nhuận cao nhất.  
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 Nghiên cứu, bổ sung cơ cấu Hội đồng Quản trị, bồi dưỡng và đào tạo nhằm hoàn 

thiện hệ thống. Trong năm qua Hội đồng Quản trị đã định hướng cho Ban Điều 

hành thực hiện một số giải pháp liên quan đến hoạch định chiến lược, quản trị 

nhân sự, kế toán tài chính, quản lý dự án. Nhằm nâng cao năng lực quản lý điều 

hành và thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược. Luôn khuyến khích và tạo 

điều kiện cho CBCNV bồi dưỡng nâng cao trình độ và kiến thức, đặc biệt quản lý 

doanh nghiệp khoa học và hiệu quả, tạo tác phong chuyên nghiệp trong làm việc, 

xây dựng phong cách văn hóa doanh nghiệp. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV của Công 

ty. Tôi xin cảm ơn những nỗ lực lớn lao của toàn bộ tập thể, của cổ đông và các đối 

tác chiến lược đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của DLGL INDPS trong 

những năm qua.  

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị  

 

 

 

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC  
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I.  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

 

 Tên doanh nghiêp̣ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI. 

 Tên tiếng nƣớc ngoài : DucLong GiaLai Investment and Developtment of  

Public project Service JSC. 

 Tên viết tắt: DLGL INDPS 

 Trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

 Điêṇ thoaị: (84.59) 3829.021  Fax: (84.59) 3829.021 

 Email: busstation@dlglgroup.com 

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

 Mã chứng khoán: DL1 

 Vốn điều lê ̣(Tính đến ngày 31/12/2010): 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Mười tám tỷ đồng) 

II. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Những sự kiện quan trọng 

 Việc thành lập: 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long 

Gia Lai tiền thân là Chi nhánh Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai thuộc Xí 

nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số 3911000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu 

ngày 20/12/2005.   

 Ngày 07/11/2006, Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 

số 61/QĐ-SGTVT v/v xếp loại Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia lai đạt tiêu 

chuẩn Bến xe Loại I. 

 Ngày 29/10/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công 

cộng Đức Long Gia Lai đã được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại 

chúng.  

 Công ty chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ 

phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000170 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/12/2007 và thay đổi lần thứ 6 vào 

ngày 02/12/2010.  

 Quá trình tăng vốn điều lệ: 

mailto:busstation@dlglgroup.com
http://www.station.duclonggroup.com/
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Bảng 1: Quá trình tăng vốn điều lệ 

Thời gian 
Vốn điều lệ 

(Đồng) 
Phƣơng thức 

Ngày 21/12/2007 9.500.000.000 Góp vốn thành lập công ty. 

Ngày 16/10/2009 15.000.000.000 
Phát hành riêng lẻ thêm 5,5 tỷ đồng, 

tăng vốn điều lệ lên 15,0 tỷ đồng. 

Ngày 02/12/2010 18.000.000.000 

Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 là 

300.000 Cổ phiếu tương đương với 3 tỷ 

đồng. 

 
Đợt 1: Góp vốn thành lập Công ty  

- Căn cứ Biên bản họp cổ đông sáng lập ngày 29/11/2007 về việc thành lập 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức 

Long Gia Lai.  

- Số vốn góp: 9.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu 

đồng).  

- Số cổ đông sáng lập: 04 cổ đông 

- Vốn điều lệ: 9.500.000.000 đồng  

- Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai góp 8,2 tỷ đồng 

bằng giá trị tài sản thuộc Bến xe Đức Long Gia Lai theo Biên bản góp vốn 

ngày 08/01/2007 (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất).  

Đợt 2: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng  

- Căn cứ Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2009 ngày 15/09/2009 của 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức 

Long Gia Lai.  

- Số cổ phần phát hành: 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm 

triệu đồng). 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ.  

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ (cho 94 cổ đông) 

- Đối tƣợng phát hành:  

 CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  

o Số lượng:  337.200 cổ phần.  

o Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.  

o Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phần.  

o Số lượng cổ đông: 35 người.  

 CBCNV Công ty:  
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o Số lượng:  55.000 cổ phần.  

o Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phần.  

o Số lượng cổ đông: 48 người. 

 Nhà đầu tƣ khác:  

o Số lượng:  157.800 cổ phần.  

o Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.  

o Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phần. 

o Số lượng cổ đông: 11 người.  

-  Vốn điều lệ sau phát hành: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ 

đồng)  

Đợt 3: Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 10:2 nhằm 

tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng. 

 Niêm yết:  

 ngày 10/03/2010, Công ty chính thức niêm yết 1.500.000 cổ phiếu trên 

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) với mã Chứng khoán là 

DL1.  

 Các sự kiện khác:  

 Ngày 01/10/2010 hoàn thành và đưa vào sử dụng Bến xe Đức Long Gia 

Lai mở rộng. 

2.  Quá trình phát triển 

 Ngành nghề kinh doanh 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ;  

- Vận tải hành khách bằng xe buýt;  

- Vận tải hành khách theo tuyến cố định;  

- Vận tải hàng hoá;  

- Đầu tư các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước;  

- Dịch vụ ăn uống khác;  

- Đại lý mua bán chất bôi trơn, làm sạch động cơ;  

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 

- Buôn bán tổng hợp;  

- Hoạt động vui chơi giải trí;  

- Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe;  

- Cho thuê văn phòng;  

- Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu;  
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- Vận tải hành khách theo hợp đồng;  

- Sửa chữa máy móc, thiết bị và bảo dưỡng phương tiện vận tải; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác.  

 Tình hình hoạt động  

 Hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Nền kinh tế trong năm 2010 đang có dấu hiêụ thoát khỏi khủng hoảng 

nhưng tiểm ẩn bên trong là nguy cơ laṃ phát cao đa ̃thúc đẩy Chính  phủ đưa ra 

các công cụ chính sách vĩ mô điều tiết nền kinh tế như: Giảm cung tiền, phát hành 

trái phiếu chính phủ, hạn chế tốc độ tăng trưởng tín dụng, thay đổi lãi suất cơ bản, 

lãi suất chiết khấu và gần đây nhất là chính sách về tỷ giá hối đoái. Đã góp phần 

kìm hãm lạm phát và bình ổn được thị trường. Tuy nhiên khi khối lượng tiền giảm 

làm cho lãi suất huy động tăng cao, việc huy động tiền ở các ngân hàng trở nên 

khó khăn. Trong khi đó, chi phí sử dụng vốn của các doanh nghiệp trở lên “đắt 

đỏ”, dòng vốn đổ vào thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán ngày một 

suy giảm. Những khó khăn chung của nền kinh tế cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến 

DLGL INDPS.  

Giá xăng , dầu là nhiên liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản 

xuất kinh doanh của Công ty. Việc giá xăng, dầu ngày một tăng cao. Làm ảnh 

hưởng rất lớn đến lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên trong năm 2010 về cơ bản 

Công ty vâñ đaṭ đươc̣ mức doanh thu và lơị nhuâṇ đề ra. 

Kể từ ngày chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ngày 

21/12/2007 đến nay Công ty đã có bước tăng trưởng khá cao và ổn định, có tình 

hình tài chính lành mạnh, hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ lợi nhuận vượt kế hoạch đặt 

ra, đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo.  

                             Bảng 2: Tổng hợp kết quả kinh doanh                ĐVT: Đồng 

Năm   Tổng Doanh thu  

 Tăng 

trƣởng  

Doanh thu  

 Lợi nhuận  

sau thuế  

 Tăng 

trƣởng  

Lợi nhuận  

2008 15.084.614.803 
                       

-    
    2.365.466.781  

                       

-    

2009 15.383.124.290 1,98%     4.891.799.721  106,80% 

2010 18.974.499.128 23,35%     7.500.358.663  53,33% 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính theo các năm (đã được kiểm toán) 

  Bảng 2: Tổng hợp kết quả kinh doanh giai đoạn 2008-2010. Tốc độ tăng 

trưởng lợi nhuận năm 2009 so với năm 2008 là 106,80% và năm 2010 so với năm 

2009 là 53,33%. Cho thấy nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty và quyết tâm của 
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Ban Lãnh đạo duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao và ổn định để 

từng bước nâng cao vị thế Công ty và đời sống của CBCNV. 

15084614803

2,365,466,781

15383124290

4,891,799,721

18974499128

7,500,358,663

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

20,000,000,000

2008 2009 2010

BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ KINH DOANH

TỔNG DOANH THU

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

 

Đồ thị 1 

  Công ty đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ bến xe, bãi đỗ, cho 

thuê văn phòng, dịch vụ vui chơi và giải trí. Đặc biệt là dịch vụ vận tải hành 

khách, nhằm đáp ứng và thoả mãn cao nhất nhu cầu vận tải. 

 Hoạt động quản lý tổ chƣ́c:  

DLGL INDPS có hê ̣thống văn phòng làm viêc̣ hiêṇ đaị với quy trình khép 

kín, cùng với hệ thống bến bãi rộng rãi và thân thiện do được bố trí nhiều cây 

xanh rất phù hơp̣ với môi trường làm viêc̣ và xu hướng phát triển của Công ty. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiến lươc̣ đề ra , DLGL INDPS cũng đa ̃

hoàn tất việc thiết lập , vâṇ hành hê ̣thống chất lươṇg dic̣h vu ̣theo tiêu chuẩn ISO  

9001:2000. CBCNV của Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai luôn nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, tận tình phục vụ với phương châm “Bến xe là nhà, CBCNV là 

chủ”, Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai tiến tới áp dụng quy trình quản lý theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 

Về công tác quản lý tài chính kế toán, trong năm 2010 DLGL INDPS luôn 

đảm bảo quản lý vốn an toàn , thưc̣ hiêṇ đầy đủ các khoản thu , chi tài chính trong 

năm. Đảm bảo viêc̣ thu xếp vốn kip̣ thời cho các sư ̣kiêṇ và có kế hoac̣h chuẩn bi ̣ 
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cho các dư ̣án đầu tư của mình.  

DLGL INDPS đa ̃xây dưṇg các điṇh mức kinh tế kỹ thuâṭ , tăng cường công 

tác quản lý và nân g cao ý thức tiết kiêṃ trong  toàn Công ty. Các phi phí hội họp , 

tiếp khách , đi laị , chi phí hành chính không cần thiết đều đươc̣ cắt giảm . Trong 

năm, Công ty đa ̃kip̣ thời tái cấu trúc các khoản vay làm giảm đáng kể chi phí vốn, 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Về công tác nhân sư ̣ : Một mặt Công ty sắp xếp một số nhâṇ sư ̣hiêṇ có , 

đôṇg viên CBCNV đào ta ọ để nâng cao trình đô ̣để có đủ khả năng đảm nhâṇ 

công viêc̣ theo yêu cầu mới . Măṭ khác Công ty tích cưc̣ tuyển duṇg nhân viên có 

năng lưc̣ , kinh nghiêṃ để đảm nhâṇ công viêc̣ . DLGL INDPS cũng làm tốt công 

tác đào tạo , tuyển duṇg nhân sư ̣cho bô ̣máy của mình và xây dựng đội ngũ dư ̣bi ̣ 

cho viêc̣ quản lý , điều hành các dư ̣ án mới. Tính đến 31/12/2010, tổng số nhân sư ̣

làm việc trong Công ty là 96 người, tuy nhiên viêc̣ tuyển duṇg các nhân sư ̣quản lý 

có năng lưc̣ còn găp̣ không ít khó khăn do nguồn cung lao động còn thiếu và sức 

hút lao động của DLGL INDPS chưa cao. 

 Công tác đầu tƣ:  

Nằm trong kế hoa ̣ ch và chiến lươc̣ của mình  năm 2009, DLGL INDPS đa ̃

chuẩn bi ̣ các nguồn lưc̣ để th ực hiện các dự án đầu tư của mình . Cụ thể trong giai 

đoaṇ 2009 – 2011 DLGL INDPS se ̃triển khai đầu tư và đưa vào vâṇ hành hê ̣

thống bến xe của mình taị Đà Nẵng và Bảo Lôc̣ . Riêng bến xe Đức Long Bảo Lôc̣ 

đã đi vào hoạt động vào đầu quý IV năm 2010.  

Ngoài ra trong năm 2010 DLGL INDPS triển khai thưc̣ hiêṇ xong dư ̣án mở 

rôṇg Bến xe Đức  Long Gia Lai. Bên caṇh công tác đầu tư vào các dư ̣án mới , 

DLGL INDPS đa ̃trú troṇg đầu tư vào công nghê ̣và con ngườ i nhằm hoàn thiêṇ 

hê ̣thống quản lý của mình theo đúng tiêu chuẩn ISO và duy trì tiêu chu ẩn chất 

lươṇg bến xe loaị I của ngành GTVT Việt Nam. 

3. Định hƣớng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của DLGL INDPS: 

Phát triển DLGL INDPS trở thành Công ty với chuỗi bến xe liên tỉnh mang 

thương hiêụ Đức Long trên khắp khu vưc̣ Miền Trung – Tây Nguyên và nhân rôṇg 

mô hình này ra cả nước . Phấn đấu đến năm 2015 DLGL INDPS se ̃trở thành công 

ty hàng đầu hoaṭ đôṇg trong liñh vưc̣ cung cấp dic̣h vu ̣bến xe, bãi đỗ tại Việt Nam 

và có đủ năng lực để cạnh tran h với các doanh nghiêp̣ Nhà n ước hoạt động trong 

lĩnh vực này. 
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 Về doanh thu và lơị nhuâṇ:  

DLGL INDPS phấn đấu tốc đô ̣tăng d oanh thu và lợi nhuận hàng năm đaṭ 

15%. Kế hoạch doanh thu năm 2011 là 21,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 

2011 đaṭ 8,6 tỷ đồng.  

        Về thi ̣ trường : DLGL INDPS đảm bảo cung cấp dic̣h vu ̣bến xe baĩ đỗ cho 

100% doanh nghiêp̣ vâṇ tải taị tỉnh Gia Lai . Đóng vai trò chủ lưc̣ trong công tác 

dịch vụ bến xe bãi đỗ tại tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Miền Trung – Tây 

Nguyên nói chung. 

Đảm bảo kinh doanh hiêụ quả , bảo toàn và phát triển vốn , đảm bảo lơị ích 

tối đa của các Cổ đông, quyền lơị và điều kiêṇ làm viêc̣ tốt cho người lao đôṇg và 

đóng góp tích cưc̣ cho xã hội và cộng đồng. 

 Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn: 

DLGL INDPS sẽ thực hiện chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường , lấy 

ngành nghề kinh doanh cốt lõi làm bàn đap̣ để thưc̣ hiêṇ phát triển sang các liñh 

vưc̣ mũi nhoṇ với chiến lươc̣ phát triển ngành cung cấp dic̣h vu ̣bến xe baĩ đỗ và 

vâṇ chuyển hành khách công côṇg là chủ yếu . Trong tương lai, DLGL INDPS se ̃

tâp̣ trung phát triển các liñh vưc̣ sau: 

 Xây dưṇg và phát triển hê ̣thống bến xe baĩ đỗ hiêṇ đaị và khu vưc̣ nhà ga 

hành khách khép kín , hiêṇ đaị với không gian thoáng mát taị khu vưc̣ Miền 

Trung – Tây Nguyên và nhân rôṇg mô hình này ra cả nước theo chủ trương 

xã hôị hóa đầu tư của Chính phủ; 

 Phát triển các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cho phương tiêṇ vâṇ tải đường bô;̣ 

 Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng các tuy ến nội 

tỉnh Gia Lai, đưa liñh vưc̣ này trở thành liñh vưc̣ kinh doanh t hường xuyên 

của Doanh nghiệp; 

 Phát triển các loại hìn h dic̣h vu ̣khác như cho thuê ki ốt, cho thuê kho hàng 

hóa, cho thuê văn phòng và dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 

III.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :   

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:                              

             Bảng 4: Tổng hợp kết quả kinh doanh                ĐVT: Đồng 

STT CHỈ TIÊU 2009 2010 
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1 Doanh thu 15.383.124.290 18.974.499.128 

2 Lợi nhuận sau thuế 4.891.799.721 7.500.358.663 

3 EPS 4.595 4.167 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chín  năm 2010 (đã được kiểm toán) 

 Doanh thu thực hiện năm 2010: 18,97 tỷ đồng 

 Lơị nhuâṇ sau thuế thu nhâp̣ doanh nghiêp̣: 7.50 tỷ đồng 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch : 

 Tổng doanh thu năm 2010 là 18,98 tỷ đồng tăng 23,4% so với năm 2009 và 

bằng 79,1% so với kế hoạch năm 2010. 

 Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 7,5 tỷ đồng tăng 53,3% so với năm 2009 và 

bằng 92,6% so với kế hoạch năm 2010. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2010 so với năm 2009 của ngành nhà ở và 

vật liệu xây dựng 
(*)

 là 14,68% tăng cao nhất trong các ngành. Gây ảnh hưởng cho 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của DLGL INDPS. Với sự nỗ lực không ngừng của 

Ban lãnh đạo và toàn bộ CBCNV trong Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2010 đã phản ánh đúng “Bức tranh” của tập thể DLGL INDPS. 
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Nguồn: Tổng cục Thống kê 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:  

Bên caṇh kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra thì kết quả quan trọng đối với  

DLGL INDPS là đã bước đầu chuyển đổi được mô hì nh quản lý, tổ chức nhân sư ,̣  

cơ sở vâṭ chất kỹ thuâṭ và phát triển thị trường cho những năm tới. 

Mốc son lịch sử của DLGL INDPS đánh dấu “bước nhảy vọt”cho tiến trình 

phát triển mới, chính là việc lên Sàn Chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 

Hà Nội vào ngày 10/03/2010. 
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4. Triển vọng và kế hoạch trong tƣơng lai:  

 Triển vọng: Với chiến lươc̣ tiếp tuc̣ xây dưṇg DLGL INDPS có những nền tảng 

vững chắc để phát triển ổn điṇh, trở thành đơn vi ̣ hàng đầu về cung cấp dic̣h vu ̣

bến xe baĩ đỗ trên điạ bàn các tỉnh Tây Nguyên và khu vưc̣ Miền Trung và có 

uy tín trong ngành Giao thông vâṇ tải, đươc̣ khách hàng tín nhiêṃ. 

 Kế hoạch trong tương lai: 

 Đầu tư xây dựng thương hiệu Đức Long Gia Lai, văn hoá doanh nghiệp, hạ 

tầng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dịch, khai thác hiêụ quả hê ̣thống 

bến xe, bãi đỗ, hê ̣thống xe buýt phuc̣ vu ̣vận chuyển hành khách công cộng 

trên tất cả các tuyến nôị tỉnh Gia Lai. 

 Tiếp tuc̣ phát triển và từng bước nâng cao hiêụ quả kinh doanh dic̣h vu ̣vâṇ 

tải hành khách công cộng và các dịch vụ vận tải đường bộ khác. 

 Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ khác nhằm tạo nguồn thu và nâng 

cao hiêụ quả sử duṇg vốn như: Dịch vụ cho thuê ki ốt, dịch vụ cho thuê văn 

phòng, dịch vụ lưu trú ngắn  ngày, dịch vụ cho thuê qu ầy bán vé và dịch vụ 

cho thuê kho hàng... 

 Bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra cá c tai nạn lớn, sư ̣cố cháy nổ  

trong các hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lưc̣ cho sư ̣phát triển của Công ty và các 

đơn vi ̣ thành v iên trong tương lai, thay thế dần các chức danh quản lý cao 

cấp nhưng chưa đủ kiến thức và kinh nghiêṃ trong điều hành. 

 Tăng cường tiết kiêṃ các chi phí , nâng cao hiêụ quả công tác quản lý . Xây 

dưṇg và chuẩn hóa môi trường và văn hóa làm viêc̣ chuyên nghiêp̣ trong 

toàn Công ty với phương c hâm “Bến xe là nhà , Cán bộ nhân viên là 

chủ”. 

 Trích lập quỹ đầu tư phát triển, an sinh xã hội nhằm đảm bảo đủ việc làm , 

cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động của 

Công ty. Góp phần tích cực trong  công tác an sinh xa ̃hôị do T ỉnh và Nhà 

nước phát đôṇg . Góp phần ổ n điṇh an ninh chính tri ̣ Tỉnh nhà và khu vực 

Miền Trung Tây Nguyên. 

IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

 Khả năng sinh lời, cơ cấu nguồn vốn và khả năng thanh toán: 

Báo cáo tài chí nh đa ̃kiểm toán của năm 2010 phản ánh một số chỉ tiêu tài 

chính như sau: 
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Bảng 5: Chỉ tiêu tài chính 

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2010 

1. Cơ cấu tài sản:     

- Tài sản cố định/Tổng tài sản % 59,17 

- Tài sản lƣu động/Tổng tài sản % 39,13 

2. Cơ cấu nguồn vốn:    

- Nơ ̣phải trả/Tổng nguồn vốn % 23,83 

- Vốn chủ sở hƣ̃u/Tổng nguồn vốn % 76,17 

3. Khả năng thanh toán    

- Khả năng thanh toán nhanh Lần 2,31 

- Khả năng thanh toán hiện hành Lần 2,32 

4. Tỷ suất lợi nhuận    

- LNTT/Tổng tài sản (ROA) % 22,35 

- LNTT/Doanh thu thuần (ROS) % 45,35 

- LNST/Vốn chủ sở hƣ̃u (ROE) % 25,57 

- Thu nhập ròng trên một Cổ phiếu (EPS) Đồng 4.167 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán) 

 Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: 

 Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn: Cho thấy DLGL INDPS kiểm soát tỷ 

lệ cơ cấu rất tốt và hợp lý, khẳng định sức mạnh nội tại của Công ty. 

 Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán nhanh là 2,31 lần và khả năng 

thanh toán hiện hành là 2.32 lần cho biết DLGL INDPS có khả năng thanh 

toán tốt với tài sản lưu động trong kỳ gấp 2,32 lần nợ ngắn hạn. 

 Tỷ suất lợi nhuận: 

 ROA: Cho biết 1 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước 

thuế. ROA của DLGL INDPS là 22,35% thể hiện cứ 1 đồng tài sản 

tạo ra 0,22 đồng lợi nhuận trước thuế. 
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 ROS: Cho biết 1 đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận 

trước thuế. ROS của DLGL INDPS là 45,35% thể hiện cứ 1 đồng 

doanh thu tạo ra 0,45 đồng lợi nhuận trước thuế. 

 ROE: Cho biết 1 đồng nguồn vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng 

lợi nhuận sau thuế. ROE của DLGL INDPS là 25,57% thể hiện cứ 1 

đồng Doanh thu tạo ra 0,26 đồng lợi nhuận sau thuế. 

 EPS: Thể hiện giá trị thu nhập ròng trên một cổ phiếu, EPS của 

DLGL INDPS là 4.167 đồng. 

 Khả năng sinh lợi của DL1 là rất tốt, các chỉ số ROA, ROS, ROE và 

EPS cho biết sức mạnh nội tại và sức hấp dẫn của cổ phiếu DL1. 

 Phân tích những biến động, những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên 

nhân dẫn đến biến động: Không có những biến động, thay đổi  lớn làm ảnh 

hưởng đến kế hoạch và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: 19.242 đồng/cp 

 Những thay đổi về vốn cổ đông, cổ đông sáng lâp̣: 

 Ngày 21/12/2007, Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công 

cộng Đức Long Gia Lai được thành lập và có 4 cổ đông sáng lập, Cụ thể: 

Bảng 6: Số liệu cơ cấu cổ phần 

STT Tên cổ đông sáng lập 
Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

(%) 
Loại cổ phần 

1 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức 

Long Gia Lai 

- Đại điện: Ông Bùi Pháp 

820.000 82,00 Phổ thông 

2 Ông Đỗ Thanh 50.000 5,00 Phổ thông 

3 Ông Phạm Trƣng 30.000 3,00 Phổ thông 

4 Ông Võ Châu Hoàng 50.000 5,00 Phổ thông 

 Tổng cộng 950.000 95,00  

 Ngày 11/03/2009, Công ty có sự thay đổi về thành viên góp vốn (Cổ đông 

sáng lập) như sau: 



 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2010                                                                                                                       17 

Bảng 7: Số liệu cơ cấu cổ phần 

STT Tên cổ đông sáng lập Số cổ phần 
Tỷ lệ  

(%) 
Loại cổ phần 

1 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Đức Long Gia Lai 

- Đại điện: Ông Bùi Pháp 

820.000 82,00 Phổ thông 

2 Nguyễn Đình Trạc 70.000 7,00 Phổ thông 

3 Đỗ Chiến Đấu 30.000 3,00 Phổ thông 

4 Lê Phú Hà 30.000 3,00 Phổ thông 

 Tổng cộng 950.000 95,0 Phổ thông 

 Trong năm 2010, Công ty không có sự thay đổi về thành viên Cổ đông sáng 

lập.  

 Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 

1.800.000 Cổ phiếu thường. Công ty không có các loaị cổ phiếu ưu đaĩ. 

 Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi , 

trái phiếu không thể chuyển đổi...): không có 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 1.800.000 cổ phiếu thường 

 Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): không có 

 Cổ tức năm 2010: Dư ̣kiến Công ty trả 22%/mêṇh giá cổ phần 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Đặc điểm tình hình: 

  Năm 2010 là năm mà nền kinh tế có nhiều biến động , tình hình kinh tế Thế 

giới diêñ biến hết sức phức tap̣ và khó lường . Theo bộ phận phân tích kinh tế vĩ 

mô của Công ty nhận định: “Nền kinh tế Thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng 

kéo dài của năm 2008 thì năm 2010 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục chịu cuộc 

khủng hoảng kép đó là: Khủng hoảng giảm phát và khủng hoảng thâm hụt ngân 

sách từ các nước Châu Âu”. 

  Bên cạnh “Cuộc khủng hoảng kép” là việc phát triển bất cân đối giữa nước 

giàu và nghèo, giữa các Châu lục và giữa các Quốc gia. Sự phát triển quá nóng 

của Trung Quốc đã làm nhu cầu về tài nguyên khoáng sản, năng lượng, lao động 

chịu nhiều áp lực. 
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  Vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, động đất, thiên tai, chiến 

tranh, bất ổn chính trị Thế giới cũng ngày một nghiêm trọng, khó lường. 

  Nền kinh tế Việt Nam ngoài chịu tác động của nền kinh tế Thế giới thì 

trong nội tại nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều rủi ro như: Lạm phát cao, thất 

nghiệp và tỷ lệ tăng trưởng dân số cao, chính sách điều tiết vĩ mô không ổn định, 

Luật – Thông tư – Nghị định còn chồng chéo, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, ô 

nhiễm môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng quá mức. 

Vấn đề giải quyết lạm phát cao của Việt Nam vẫn là bài toán khó cho các Chuyên 

gia kinh tế, các Nhà làm chính sách và Chính phủ.  

 Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện: 

Bảng 8: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 

STT CHỈ TIÊU ĐVT TH 2010 

SO SÁNH 

VỚI TH 

2009 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 18.975 123,4% 

2 Lơị nhuâṇ trước thuế Tỷ đồng 8.605 160,3% 

3 Thuế TNDN Tỷ đồng 1.105 232,6% 

4 Lơị nhuâṇ sau thuế Tỷ đồng 7.500 153,3% 

5 Tỷ lệ trả cổ tức %     

6 
Thu nhập ròng trên 

một cổ phiếu (EPS) 
Đồng 4.167 90,7% 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán) 

 Đánh giá kết quả đaṭ đƣơc̣: 

Những khó khăn của nền kinh tế như: Lạm phát cao, cầu thị trường trong 

nước và thị trường Thế giới giảm. Nhất là giá nhiên liệu xăng, dầu phục vụ chính 

cho sản xuất kinh doanh của DLGL INDPS tăng cao. Đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

kết quả kinh doanh của Công ty. Bên cạnh những chỉ tiêu kế hoạch đặt ra thì 

DLGL INDPS cũng tạo ra một lực mới, đà tăng trưởng mới so với năm 2009 làm 

tiền đề, bước đệm cho các năm tiếp theo. Doanh thu so với năm 2009 tăng 23,4%; 

lợi nhuận trước thuế tăng 60,3%; lợi nhuận sau thuế tăng 53,3%. Đặc biệt là EPS 

vượt kế hoạch đề ra là 24,4%. 

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt đƣợc: 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý: 
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 Kiêṇ toàn tổ chức hoaṭ đôṇg của Công ty, câp̣ nhâṭ và hoàn thiện các quy 

trình, quy chế theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 

 Chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng và trở thành công ty đaị 

chúng theo quy định của Luật chứng khoán . Đánh dấu mốc son trong 

lịch sử của Công ty là sự kiện niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán 

TP. Hà Nội vào ngày 10/03/2010. 

 Các biện pháp kiểm soát:  

 Trong năm qua , măc̣ dù tình hì nh kinh doanh trong liñh vưc̣ vận tải còn 

găp̣ nhiều khó khăn kéo theo tình hình kinh doanh trong liñh vưc̣ cung 

cấp dic̣h vu ̣bến x e bãi đỗ cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên các 

chỉ tiêu SXKD chính như Doanh thu và Lợi nhuận vẫn được DLGL 

INDPS duy trì và có sư ̣vươṭ trôị  so với năm 2009. Kết quả đaṭ đươc̣ 

như trên là do: 

 GLGL INDPS đa ̃quản lý chăṭ chẽ  các khoản chi phí , kiểm soát toàn 

bô ̣quá trình vâṇ hành hê ̣thống xe Bus. Đảm bảo hiệu quả SXKD đạt 

mức tối ưu. 

 Xây dưṇg quy trình kiểm soát nôị bô ̣ , xây dưṇg và hoàn thiêṇ hê ̣

thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 

 Các Nguồn vốn đa ̃đươc̣ cơ cấu laị môṭ cách hơp̣ lý để giảm đến mức 

thấp nhất chi phí sử dụng vốn. 

 Tích cực hoàn thiện công tác quản lý , chuẩn bi ̣ nguồn nhân lưc̣ , đẩy 

mạnh công tác đầu tư, tìm kiếm và phát triển thị trường để taọ tiền đề 

cho sư ̣phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo. 

4. Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai. 

 Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoac̣h kinh doanh năm 2011: 

 Doanh thu: 21,8 tỷ đồng 

 Lơị nhuâṇ sau thuế TNDN: 8,6 tỷ đồng 

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:  

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế 

toán. 
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VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO 

KIỂM TOÁN 

1. Kiểm toán độc lập 

 Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC 

 Ý kiến kiểm toán độc lập: 
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 Các nhận xét đặc biệt: (không có) 

2. Kiểm toán nội bộ 

 Ý kiến kiểm toán nội bộ: (không có) 

 Các nhận xét đặc biệt : (không có) 

VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN  

Công ty me:̣ 

 Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của DLGL INDPS : Công ty 

cổ phần Tâp̣ Đoàn Đức Long Gia Lai (54,67%). 

VIII. TỔ CHƢ́C VÀ NHÂN SƢ̣: 

1. Cơ cấu tổ chức của DLGL INDPS: 

 

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

 Ông Lê Phú Hà – Giám đốc 

 Năm sinh: 20/08/1963. 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông vâṇ tải 

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh. 

 Tóm tắt quá trình cô ng tác: Ông Lê Phú Hà từng đảm nhâṇ cá c chức vu ̣

như Trưởng phòng Kế hoạch Điều đô ,̣ Phó giám đốc Công ty cổ phần 

Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công côṇg Đức Long Gia Lai. 

Ông đươc̣ bổ nhiêṃ làm Giám đốc Công ty ngày 08/02/2009. 
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 Ông Nguyễn Ngọc Diễn – Phó giám đốc 

 Năm sinh: 02/10/1984 

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế vận tải 

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

 Quá trình công tác: Có kinh nghiệm công tác từ năm 2006, ông từng làm 

viêc̣ taị Phòng Kế hoạch Điều đô ̣ của Bến xe Đức Long Gia Lai (cũ). 

Ông đươc̣ bổ nhiêṃ làm Phó giám đốc phụ trách an ninh của DLGL 

INDPS từ năm 2010. 

 Ông Phạm Tiến Dũng – Phó giám đốc 

 Năm sinh: 24/3/1977 

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế vận tải 

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh. 

 Quá trình công tác : Có trên 10 năm kinh nghiệm, từ năm 2006 làm viêc̣ 

tại Phòng Kế hoạch Điều đô ̣củ a Bến xe Đức Long Gia Lai (cũ). Ông 

đươc̣ bổ nhiêṃ làm Phó giám đốc Phòng Kế hoạch Điều độ của DLGL 

INDPS từ năm 2010. 

3. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và 

các quyền lợi khác của Ban Giám đốc 

 Lương Giám đốc trung bình: 8.000.000 đồng. 

 Lương Phó giám đốc Trung bình: 6.000.000 đồng 

 Thưởng theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty và trích từ quỹ khen 

thưởng phúc lơị. 

 Thưởng Ban điều hành: Tổng tiền thưởng cho Ban Điều hành không quá 

2% LNST nếu đaṭ đươc̣ kế hoac̣h do ĐHĐCĐ giao và theo quy chế của 

Công ty. 

4. Số lƣợng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngƣời lao động: 

 Tổng số lượng Cán bộ nhân viên trong toàn công ty tính đ ến 31/12/2010 

là 100 người. 

 Công ty luôn quan tâm thưc̣ hiêṇ tốt các chế đô ̣ , chính sách đối với 

người lao đôṇg theo quy điṇh của Luâṭ lao đôṇg. Mức lương bình quân 

của toàn  thể cá n bô ̣nhân viên Công ty năm 2010 là 2,1 triêụ 

đồng/người/tháng. Thu nhâp̣ bình quân hàng tháng là 2,5 triêụ 

đồng/người/tháng. 
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5. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, 

Ban Kiểm soát, Kế toán trƣởng. 

 Thay đổi chƣ́c danh của thành viên Hội đồng Quản trị: 

1. Ngày 21/12/2007, Công ty đƣợc thành lâp̣ và số thành viên HĐQT 

nhƣ sau: 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 

1 Võ Châu Hoàng Chủ tịch 

2 Bùi Pháp Thành viên 

3 Phạm Trƣng Thành viên 

4 Đỗ Thanh Thành viên 

2. Ngày 08/02/2009 số thành viên HĐQT và chức danh đƣợc thay đổi 

nhƣ sau: (căn cứ QĐ số 95/09/QĐ-HĐQT-BXDLGL ngày 

08/02/2009) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 

1 Ông Đỗ Chiến Đấu Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Võ Châu Hoàng Phó CT. HĐQT 

3 Ông Đỗ Thanh Ủy viên HĐQT 

4 Ông Bùi Pháp Uỷ viên HĐQT 

5 Ông Phaṃ Trƣng Ủy viên HĐQT 

3. Ngày 11/03/2009, số thành viên HĐQT thay đổi nhƣ sau: (căn cƣ́ QĐ 

160 QĐ-HĐQT, ngày 11/03/2009) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 

1 Ông Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Đình Trạc Ủy viên HĐQT 

3 Ông Võ Châu Hoàng Ủy viên HĐQT 
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 

4 Ông Đỗ Chiến Đấu Uỷ viên HĐQT 

5 Ông Lê Phú Hà Ủy viên HĐQT 

4. Ngày 27/11/2009, chức danh các thành viên HĐQT đƣợc thay đổi 

nhƣ sau: 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 

1 Ông Nguyễn Đình Trạc Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Bùi Pháp Ủy viên HĐQT 

3 Ông Võ Châu Hoàng Ủy viên HĐQT 

4 Ông Đỗ Chiến Đấu Uỷ viên HĐQT 

5 Ông Lê Phú Hà Ủy viên HĐQT 

5. Trong năm 2010, chức danh các thành viên HĐQT không thay đổi. 

6. Ngày 12/05/2010 ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc ông Phạm Tiến 

Dũng rút khỏi Ban Kiểm soát đồng thời bổ nhiệm ông Ngô Tấn 

Quốc Việt làm thành viên Ban Kiểm soát. 

IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRI ̣CÔNG TY : 

1. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch và Ban Kiểm soát: 

 Thành viên và cơ cấu của Hôị đồng Quản trị: 

Hôị đồng Quản trị Công ty năm 2010 gồm 5 người, trong đó có 2 thành 

viên điều hành và 3 thành viên độc lập không điều hành. Cụ thể: 

 Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 

1. Ông Nguyêñ Đình Trac̣  – Chủ tịch HĐQT thành viên độc lập không 

điều hành; 

2. Ông Bùi Pháp – Thành viên đôc̣ lâp̣ không điều hành; 

3. Ông Võ Châu Hoàng – Thành viên độc lập không điều hành. 

 Thành viên HĐQT tham gia điều hành: 

1. Ông Lê Phú Hà – Thành viên HĐQT – Giám đốc 

2. Ông Đỗ Chiến Đấu – Thành viên HĐQT. 
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 Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: 

Ban Kiểm soát củ a công ty năm 2010 gồm 3 người, trong đó có 2 là thành 

viên chuyên trách và một thành viên độc lập. Bao gồm: 

1. Bà Trần Thi Kim Cúc – Trưởng Ban kiểm soát – chuyên trách; 

2. Ông Lê Hoài Nhân – thành viên chuyên trách; 

3. Ông Ngô Tấn Quốc Việt – thành viên độc lập 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2010, Hôị đồng Quản trị Công ty đã thể hiện tốt vai trò đầu tàu 

lãnh đạo về đường lối  chủ trương phát triển của Công ty, HĐQT đa ̃thưc̣ hiêṇ tốt 

chế đô ̣hôị hop̣ , sinh hoaṭ theo quy đinh . Các thành viên HĐQT của Công ty đã 

thưc̣ hiêṇ tốt vai trò chỉ đaọ, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua: 

 Tham dư ̣và có ý kiến trong các cuôc̣ hop̣ quan troṇg của Ban điều hành 

v/v chuẩn bi ̣ các báo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thưc̣ hiêṇ 

Nghị quyết, Quyết điṇh của HĐQT. 

 Tham dư ̣và có ý kiến chỉ đaọ trong các cuôc̣ hop̣ giao ban công tác điṇh 

kỳ hàng tháng của Công ty. 

 Tham dư ̣và có ý kiến trong các cuôc̣ hop̣ chuyên đề về xây dưṇg và giao 

kế hoạch sản xuất kinh doanh , chính sách nhân viên, lương, thưởng, xây 

dưṇg, hoàn thiện các quy trình quản lý chất lươṇg và an toàn giao thông. 

 Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản  xuất kinh doanh thông qua 

các văn bản, báo cáo của Ban Điều hành gửi HĐQT. 

Cụ thể, trong năm 2010, HĐQT đa ̃tiến hành 4 cuôc̣ hop̣ điṇh kỳ hàng quý 

và 5 cuôc̣ hop̣ dưới hình thức lấy ý kiế n bằng văn bản . Trên cơ sở Nghị quyết của 

các cuộc họp  HĐQT, HĐQT đa ̃ban hành các Quyết điṇh /Nghị quyết làm cơ sở 

cho Giám đốc triển khai thưc̣ hiêṇ các hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh . Các vấn đề 

lớn đa ̃đươc̣ xem xét và phê duyêṭ như sau: 

 Phê duyêṭ , sửa đổi, bổ sung Quy chế hoaṭ đôṇg của C ông ty, Quy chế 

quản trị của Công ty theo tinh thần Quyết định 15 của Bộ Tài chí nh và 

môṭ số quy chế khác. 
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 Phê duyêṭ , sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế áp dụng trong hoạt 

đôṇg kinh doanh của Công ty (định mức tiêu hao xăng dầu cho đội xe 

buýt, điṇh mức chi phí cho các phòng ban chuyên môn…). 

 Phê duyêṭ các vấn đề về tổ chức nhân sự trong Công ty. 

 Phê duyêṭ các vấn đề khác thuôc̣ thẩm quyền của HĐQT. 

 Phê duyệt Nghị quyết HĐQT phương án trả cổ phiếu thưởng và Kế 

hoạch kinh doanh năm 2010. 

 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 

Các thành viên H ĐQT đôc̣ lâp̣ không điều hành đều tham gia đầy đủ các 

cuôc̣ hop̣ của HĐQT , tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT, xem xét  nghiên 

cứu và cho ý kiến về các vấn đề thuôc̣ thẩm quyền của HĐQT , làm cơ sơ để 

HĐQT ban hành các Quyết điṇh/Nghị quyết liên quan. 

 Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ Tiểu 

Ban Lƣơng thƣởng, Tiểu ban Đầu tƣ và Tiểu Ban Nhân sự…): Hiêṇ nay 

Công ty đang xúc tiến thành lập các tiể u ban trưc̣ thuôc̣ HĐQT và thành lập 

Tiểu ban Quản lý Cổ đông và Tiểu ban Đầu tư. 

 Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đa ̃hoaṭ đô ̣ ng theo đúng chức năng của 

mình theo Luật Doanh nghiệp , Điều lê  ̣Công ty . Các thành viên Ban Kiểm soát 

thường xuyên trao đổi về công viêc̣ của Ban. 

Những nôị dung cơ bản hoạt động kiểm soát năm 2010: 

 Thƣc̣ hiêṇ giám sát đối với hoạt động của HĐQT, cụ thể: 

 Hoạt động lãnh đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong 

viêc̣ thưc̣ hiêṇ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. 

 Giám sát việc tuân thủ pháp luật , Điều lê ̣Công ty . Trong quá trình 

quản lý, điều hành và giám sát Giám đốc về sử dụng , bảo toàn và 

phát triển nguồn vốn. 

 HĐQT giám sát Giám đốc trong quá trình thư ̣ c hiêṇ Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh. 
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 Thƣc̣ hiêṇ chƣ́c năng giám sát đối với Giám đốc và bô ̣máy q uản lý, 

cụ thể: 

 Hoạt động điều hành, thưc̣ hiêṇ Nghị quyết, Quyết điṇh của HĐQT 

 Viêc̣ tuân thủ pháp luật, Điều lê ̣công ty; 

 Viêc̣ thưc̣ hiêṇ Kế hoạch sản xuất kinh doanh; 

 Việc Xây dưṇg, ban hành, thưc̣ hiêṇ và hoàn thiêṇ hê ̣thống kiểm soát 

nôị bô,̣ các quy chế, quy trình quản lý của Công ty; 

 Viêc̣ thưc̣ hiêṇ quy chế phối hơp̣ với HĐQT trong quản lý điều 

hành… 

 Các công tác khác. 

 Kế hoạch để tăng cƣờng hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty: 

Nhu cầu phát  triển của DLGL INDPS trong những năm tới se ̃rất cao , khi 

Công ty hoàn thành và đưa vào vâṇ hành các dư ̣án bến xe mới của mình . Để thưc̣ 

hiêṇ hiêụ quả trong hoaṭ đôṇg của công ty trong tương lai , DLGL INDPS cần thưc̣ 

hiêṇ các kế hoạch như sau: 

 Nâng cao năng lưc̣ quản trị điều hành của Ban Lãnh đạo. 

 Kiêṇ toàn đôị ngũ nhân sư ,̣ tuyển duṇg và đào taọ đôị ngũ nhân sư ̣có đủ 

năng lưc̣ chuyên môn và đaọ đức lối sống để thưc̣ hiêṇ tốt các công viêc̣ 

của Công ty. 

 Tăng cường giám sát hoaṭ đôṇg của các phòng ban chuyên môn , thưc̣ 

hiêṇ tiết kiêṃ , cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết để mang laị 

hiêụ quả cao trong công tác sử duṇg và nâng cao hiêụ quả vốn. 

 Chuẩn hóa các quy trình cung cấp dic̣h vu,̣ từng bước áp duṇg công nghê ̣

quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn ISO. 

 Tăng cường công tác bảo vê ̣an ninh để bảo về  tài sản và cơ sở vật ch ất 

kỹ thuật của công ty. 

 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, Chủ 

tịch và thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: 
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I Hôị đồng quản tri ̣ 

1 Chủ tịch 1 5.000.000 60.000.000 

2 Thành viên HĐQT không 

chuyên trách 

3 2.000.000 72.000.000 

3 Thành viên chuyên trách 1 2.000.000 24.000.000 

 Côṇg (I) 5 13.000.000 156.000.000 

II Ban Kiểm soát 

1 Trưởng Ban kiểm soát 

chuyên trách 

1 3.000.000 36.000.000 

2 Thành viên BKS chuyên 

trách 

2 2.000.000 48.000.000 

 Côṇg (II) 3 7.000.000 84.000.000 

 Côṇg (I+II) 8 20.000.000 240.000.000 

 Số lƣợng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng 

chỉ đào tạo về quản trị công ty: 06/10 người. 

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ 

phần/vốn góp của thành viên HĐQT: 

1. Ngày 21/12/2007, Công ty được thành lâp và số thành viên HĐQT như sau: 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 
SỐ CỔ 

PHẦN 

TỶ LỆ 

1 Võ Châu Hoàng Chủ tịch 50.000 5% 

2 

Bùi Pháp (Đaị diêṇ 

Công ty cổ phần Tâp̣ 

đoàn Đức Long Gia lai) 

Thành viên 

820.000 82% 

3 Phạm Trƣng Thành viên 30.000 3% 

4 Đỗ Thanh Thành viên 50.000 5% 

STT CHI TIẾT 
SỐ 

NGƢỜI 

THU NHẬP 

BÌNH QUÂN 

/THÁNG 

TỔNG 

CÔNG NĂM 
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2. Ngày 08/02/2009. số thành viên HĐQT và chức danh được thay đổi như 

sau: (Căn cứ QĐ số 95/09/Q Đ-HĐQT-BXDLGL ngày 08/02/2009) 

3. Ngày 11/03/2009, số thành viên HĐQT thay đổi như sau: 

4. Ngày 28/11/2009, chức danh các thành viên HĐQT và số cổ phần nẵm giữ 

được thay đổi như sau: 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

DANH 

SỐ CỔ 

PHẦN 

TỶ LÊ ̣

1 Ông Đỗ Chiến Đấu 
Chủ tịch 

HĐQT 

0 0% 

2 Ông Võ Châu Hoàng 
Phó CT. 

HĐQT 

50.000 5% 

3 Ông Đỗ Thanh 
Ủy viên 

HĐQT 

50.000 5% 

4 

Ông Bùi Pháp (Đaị diêṇ 

Công ty cổ phần Tâp̣ 

Đoàn Đức Long Gia Lai) 

Uỷ viên 

HĐQT 

820.000 82% 

5 Ông Phạm Trưng 
Ủy viên 

HĐQT 

30.000 3% 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

DANH 

SỐ CỔ 

PHẦN 

TỶ LỆ 

1 

Ông Bùi Pháp (Đaị diêṇ 

Công ty cổ phần Tâp̣ 

Đoàn Đức Long Gia Lai) 

Chủ tịch 

HĐQT 

820.000 82% 

2 Ông Nguyễn Đình Trạc 
Ủy viên 

HĐQT 

70.000 7% 

3 Ông Võ Châu Hoàng 
Ủy viên 

HĐQT 

0 0% 

4 Ông Đỗ Chiến Đấu 
Uỷ viên 

HĐQT 

30.000 3% 

5 Ông Lê Phú Hà 
Ủy viên 

HĐQT 

30.000 3% 
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5. Ngày 02/12/2010, chức danh các thành viên HĐQT và số cổ phần n ắm giữ 

được thay đổi như sau: 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

DANH 

SỐ CỔ 

PHẦN 

TỶ LỆ 

1 Ông Nguyễn Đình Trạc 
Chủ tịch 

HĐQT 

70.000 4,67% 

2 

Ông Bùi Pháp (Đaị diêṇ 

Công ty cổ phần Tâp̣ 

đoàn Đức Long Gia Lai) 

Ủy viên 

HĐQT 

820.000 54,67% 

3 Ông Võ Châu Hoàng 
Ủy viên 

HĐQT 

10.500 0,70% 

4 Ông Đỗ Chiến Đấu 
Uỷ viên 

HĐQT 

31.500 2,07% 

5 Ông Lê Phú Hà 
Ủy viên 

HĐQT 

31.500 2,07% 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

DANH 

SỐ CỔ 

PHẦN 

TỶ LỆ 

1 Ông Nguyễn Đình Trạc 
Chủ tịch 

HĐQT 

84.000 4,67% 

2 

Ông Bùi Pháp (Đaị diêṇ 

Công ty cổ phần Tâp̣ 

đoàn Đức Long Gia Lai) 

Ủy viên 

HĐQT 

984.000 54,67% 

3 Ông Võ Châu Hoàng 
Ủy viên 

HĐQT 

12.600 0,70% 

4 Ông Đỗ Chiến Đấu 
Uỷ viên 

HĐQT 

37.320 2,07% 

5 Ông Lê Phú Hà 
Ủy viên 

HĐQT 

37.320 2,07% 
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 Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhƣợng phần vốn góp của 

Công ty của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, 

Ban Kiểm soát và những ngƣời liên quan tới các đối tƣợng nói trên:  

 Trong năm 2010, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của 

Công ty không có giao dic̣h và chuyển nhươṇg cổ phần. 

 Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã đƣợc ký kết với Công ty của 

thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và những 

ngƣời liên quan tới các đối tƣợng nói trên:  

 Không có. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:  

2.1. Cổ  đông/thành viên góp vốn Nhà nước: 

 Không có 

2.2. Cổ đông sáng lập: 

 Thông tin chi tiết về cơ cấu Cổ đông sáng lập 

Ngày 21/12/2007, Công ty CP Đầu tư – Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng 

Đức Long Gia Lai được thành lập và có 4 Cổ đông sáng lập. Cụ thể: 

STT Tên cổ đông sáng lập 
Số cổ 
phần 

Tỷ lệ 
(%) 

Loại cổ 
phần 

1 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đức Long Gia Lai 

- Đại điện: Ông Bùi Pháp 

820.000 82,00 Phổ thông 

2 Ông Đỗ Thanh 50.000 5,00 Phổ thông 

3 Ông Phạm Trưng 30.000 3,00 Phổ thông 

4 Ông Võ Châu Hoàng 50.000 5,00 Phổ thông 

 Tổng cộng 950.000 95,00  

 

Ngày 11/03/2009, Công ty có sự thay đổi về thành viên góp vốn (Cổ đông sáng 

lập) như sau: 
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STT Tên cổ đông sáng lập 
Số cổ 
phần 

Tỷ lệ 
(%) 

Loại cổ 
phần 

1 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đức Long Gia Lai 

- Đại điện: Ông Bùi Pháp 

820.000 82,00 Phổ thông 

2 Nguyễn Đình Trạc 70.000 7,00 Phổ thông 

3 Đỗ Chiến Đấu 30.000 3,00 Phổ thông 

4 Lê Phú Hà 30.000 3,00 Phổ thông 

 Tổng cộng 950.000 95,0 Phổ thông 

Trong năm 2010, Công ty không có sự thay đổi về thành viên góp vốn (Cổ đông 

sáng lập).  

 Thông tin chi tiết về Cổ đông lớn trong nƣớc: 

I Cổ đông tổ chƣ́c 

1 

Công ty cổ phần 

Tâp̣ Đoàn Đức 

Long Gia Lai 

- Ông Bùi Pháp 

làm đại diện 

Số 2 Đặng Trần 

Côn, P. Trà Bá, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Tâp̣ đoàn 

kinh tế Đa 

ngành 

984.000 54,67 

II Cổ đông cá nhân 

 HỌ TÊN ĐIẠ CHỈ 
NĂM 

SINH 
SỐ CP 

TỶ LỆ 

% 

1 Nguyêñ Đình Trac̣ 
99 Hai Bà Trư ng, 

Pleiku, Gia Lai 
1957 84.000 4,67 

2 

 

Nguyễn Thị Hương 

 

95-97 Hai Bà 

Trưng, Pleiku, Gia 

Lai 

 

1973 66.600 3,70 

3 Đỗ Chiến Đấu 
44 Lê Duẩn, Pleiku, 

Gia Lai 
1948 37.320 2,07 

4 Lê Phú Hà 
1/3 Lê Thánh Tôn , 

Pleiku, Gia Lai 
1963 37.320 2,07 

STT TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ 

NGÀNH 

NGHỀ 

HOẠT 

ĐỘNG 

SỐ CỔ 

PHẦN 

NẮM 

GIỮ 

Tỷ lệ 

(%) 
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2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có. 

 

X. KẾT LUÂṆ: 

ăm 2010 là năm mà nền kinh tế có nhiều biến động khủng hoảng 

giảm phát và khủng hoảng thâm hụt ngân sách từ các nước Châu 

Âu đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Thế giới. Bên cạnh đó là 

việc phát triển bất cân đối giữa nước giàu, nghèo; giữa các Châu lục và giữa các 

quốc gia. Sự phát triển quá nóng của Trung Quốc đã làm nhu cầu về tài nguyên 

khoáng sản, năng lượng, lao động chịu nhiều áp lực. Vấn đề ô nhiễm môi trường, 

biến đổi khí hậu, động đất, thiên tai, chiến tranh, bất ổn chính trị Thế giới cũng 

ngày một nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam ngoài chịu tác động của nền kinh 

tế Thế giới thì trong nội tại nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều rủi ro như: Lạm 

phát cao, thất nghiệp và tỷ lệ tăng trưởng dân số cao, chính sách điều tiết vĩ mô 

không ổn định, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, ô nhiễm môi trường và khai thác tài 

nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng quá mức. 

ầu thị trường trong nước và thị trường Thế giới giảm. Nhất là giá 

nhiên liệu xăng, dầu phục vụ chính cho sản xuất kinh doanh của 

DLGL INDPS tăng cao. Đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh 

doanh của Công ty. Nhìn lại một năm đã qua, những bài học được đúc kết và kinh 

nghiệm cho con đường phát triển của DLGL INDPS. HĐQT và Ban Lãnh đạo 

cùng Tập thể CBCNV nhận thấy còn rất nhiều công việc phải làm trong các năm 

tới. 

 Kế hoạch cho các năm tiếp theo: 

Tập thể DLGL INDPS với một tinh thần đoàn kết, tương hỗ và quyết tâm 

xây dựng kế hoạch giai đoạn 2011-2015 để hiện thực hoá tầm nhìn: “DLGL 

STT DANH MỤC 
SỐ LƢỢNG CP 

NẮM GIỮ 
Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông sở hƣ̃u trên 5% cổ phần 

có quyền biểu quyết 
Không có 0% 

2 Cổ đông sở hƣ̃u tƣ̀ 1% đến dƣới 

5% cổ phần có quyền biểu quyết 
Không có 0% 

3 Cô đông sở hƣ̃u dƣới 1% cổ phần 

có quyền biểu quyết 
Không có 0% 

 Tổng cộng  0% 

  N 

C 
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INDPS trở thành đơn vi ̣ hàng đầu về cung cấp dic̣h vu ̣bến xe , bãi đỗ trên điạ bàn 

các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Miền Trung”. Kế hoạch năm 2011, doanh thu là 

21,8 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 8,6 tỷ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu và 

lợi nhuận sau thuế hàng năm là 15%. 

goài lĩnh vực kinh doanh bến xe, bãi đỗ vận tải hành khách thì 

DLGL INDPS đang chú trọng mở rôṇg cung cấp dịch vụ kèm theo , 

như cho thuê văn phòng , cho thuê ki ốt, khu vui chơi, giải trí và 

trung tâm kinh doanh thương maị  theo phương châm: “Bến xe là nhà , Cán bộ 

nhân viên là chủ”. Xây dưṇg quy trình kiểm soát nôị bô ̣, xây dưṇg và hoàn thiêṇ 

hê ̣thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Tích cưc̣ hoàn thiêṇ công tác 

quản lý , chuẩn bi ̣ nguồn nhân lưc̣ , đẩy maṇh công tác đầu tư , tìm kiếm và phát 

triển thi ̣ trường để taọ tiền đề cho sư ̣phát triển của Công ty trong những năm tiếp 

theo. 

 

                 Pleiku, tháng 04 năm 2011 

 TM. HÔỊ ĐỒNG QUẢN TRI ̣ 

CHỦ TỊCH 

 

NGUYỄN ĐÌNH TRAC̣ 

 

                                     

 

 

  N 


