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Kính thưa quý vị, 

Thế giới vừa trải qua 2 năm bao phủ bởi bóng đen của đại dịch Covid-19, dịch bệnh bùng phát kéo dài với nhiều 

biến thể khác nhau đã khiến tăng trưởng của các nước suy giảm mạnh, buộc phải dùng tối đa các gói hỗ trợ 

để kích thích nền kinh tế. Hiệu quả của các nỗ lực này được thể hiện khi năm 2021 nền kinh tế đã tăng trưởng 

lại so với năm 2020.

Việt Nam chúng ta với làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh, buộc phải thu hẹp sản xuất nhiều nơi, kết 

quả tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,58% thấp hơn năm 2020. Tuy nhiên với chính sách ngoại giao covid tích cực 

của chính phủ cùng với nỗ lực phủ vaccin toàn dân, đến nay mặc dù dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, nhưng tỷ lệ 

bệnh nặng chiếm tỷ lệ nhỏ, chúng ta bước vào giai đoạn sống chung với covid để phát triển kinh tế.

Năm 2021, là năm kết thúc của nhiệm kỳ 2 (2017-2022) của DRI, với không ít những khó khăn, thách thức 

nhưng cũng là năm đánh dấu sự trở lại của ngành cao su với kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD, cao nhất trong 

vòng 10 năm qua, DRI của chúng ta cũng đạt mốc tỷ lệ xuất khẩu trên 65%  tổng lượng mủ tiêu thụ và là năm 

thứ 3 liên tiếp nằm trong top 50 Doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cao su cao nhất Việt Nam theo số liệu 

của Tổng cục Hải quan. Mặc dù sản lượng khai thác không đạt kế hoạch đề ra, nhưng  lợi nhuận trước thuế 

đã vượt 91,85% so với kế hoạch và đạt 342,13% so với cùng kỳ, nhiều chủ trương lớn của Hội đồng Quản trị 

(HĐQT) và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đang được tích cực triển khai. Thành quả này, có được là nhờ sự nỗ 

lực của tập thể cán bộ công nhân viên DRI, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công nhân viên làm việc tại nước bạn Lào 

(Daklaoruco) trong đó có những người đã 2 năm chưa được về Việt Nam thăm nhà, do tình hình dịch Covid-19. 

Thay mặt HĐQT, tôi vô cùng cảm kích và gởi lời cảm ơn đến tất cả đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) 

DRI, nhất là người lao động của Daklaoruco đã không quản ngại khó khăn đóng góp vào kết quả chung của 

Công ty trong năm qua.

Năm 2022, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 3 (2022-2027), dự báo vẫn còn những khó khăn nhưng với những 

thành quả, tiền đề của nhiệm kỳ trước, cùng với dự báo về triển vọng của ngành cao su đang phục hồi tốt, nhu 

cầu và giá cao su vẫn giữ ở mức cao ổn định trong nhiều năm tới. Với sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ CBCNV 

DRI, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục kế thừa những tôn chỉ và thành quả của nhiệm kỳ trước, để lãnh đạo DRI 

theo hướng phát triển bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội, mang lại lợi ích bền vững cho cổ 

đông và các bên liên quan. Chúng ta đã và đang chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước vào giai đoạn cạnh tranh 

hàng hóa không chỉ bằng lợi thế giá, chất lượng mà còn phải tuân thủ thị trường trong cả ba lĩnh vực kinh tế, 

môi trường và xã hội. Đây sẽ là hướng đi trong tương lai mà các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị sẵn sàng để 

thích ứng kịp thời và hiệu quả.

                     



Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi gởi lời cảm ơn đến tất cả các cổ đông, CBCNV DRI, các đối tác đã đồng 

hành cùng DRI trong thời gian qua và hy vọng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để đưa DRI tiếp tục 

phát triển. 

Chúc quí vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

                     Chủ tịch Hội đồng quản trị 

              

                   

                                                                                                               

                                                                                                                Nguyễn Viết Tượng
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Tên giao dịch

Tên tiếng Anh

Giấy chứng nhận 
ĐKDN số

Vốn điều lệ

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Đắk Lắk.

Daklak Rubber Investment Joint Stock Company

6001271719 đăng ký lần đầu ngày 24/02/2012, 
thay đổi lần thứ 8 ngày 29/04/2021

tại ngày 31/12/2021: 732.000.000.000 đồng

59 Cao Thắng, Phường An Tân, TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Số điện thoại

Số fax

Website 

Email

Mã cổ phiếu

Logo công ty

(0262) 3867 676

(0262) 3865 303

www.dri.com.vn

dri@dri.com.vn 

DRI
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2015

2013

2016

2012
2014

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cao 

Su Đăk Lăk được thành lập theo 

giấy phép hoạt động số 6001 

271719 do Sở kế hoạch và đầu 

tư Đăk Lăk cấp ngày 24/2/2012. 

Đến nay công ty đã 8 lần thay 

đổi giấy phép hoạt động. Công 

ty được thành lập theo đề án 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước của Công ty TNHH MTV 

Cao su Đăk Lăk với vốn điều lệ 

là 500.000.000.000 VNĐ nhằm 

quản lý dự án đầu tư cây cao su 

và các cây công nghiệp khác tại 

các tỉnh Nam Lào.

Công ty xây dựng phương án 

phát hành tăng vốn điều lệ 

thông qua việc phát hành cổ 

phiếu cho cổ đông hiện hữu 

nhằm bổ sung vốn lưu động 

cho các dự án trồng mới cao 

su, mở rộng và nâng cấp nhà 

máy chế biến mủ cao su.

Công ty hoàn thành 

việc tăng vốn lên 

thành 732.000.000.000 

VNĐ..

80% diện tích vườn cây 

cao su đã đưa vào khai 

thác với doanh thu đạt 

hơn 400 tỷ đồng và nhân 

sự đến hơn 2.400 người.

Công ty được 

UBCKNN chấp 

thuận là Công ty 

đại chúng
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2019

2020

2017

2018

Thực hiện giao dịch cổ phiếu 

trên sàn UpCom vào ngày 

23/5/2017

Nâng cấp dây chuyền chế biến mủ 

cao su nâng công suất lên 18.000 

tấn/năm. Triển khai dự án nông ng-

hiệp ứng dụng CNC tại Xã CuKpo, 

huyện Krong Buk- Tỉnh Đak Lak

 Dự án Nông nghiệp công 

nghệ cao đã cho doanh 

thu. Nộp hồ sơ xin niêm yết 

cổ phiếu tại Sở giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ 

chí Minh (HOSE). Tiếp tục lộ 

trình xây dựng Công ty theo 

hướng Phát triển bền vững 

trên nền tảng: Hiệu quả về 

kinh tế - Trách nhiệm xã hội 

– Bảo vệ môi trường.

Thị trường xuất khẩu ổn định 

với tỷ lệ mủ cao su xuất khẩu 

62,88% tổng sản lượng mủ xuất 

bán, năm thứ hai liên tiếp là 

01 trong 50 doanh nghiệp xuất 

khẩu cao su hàng đầu Việt Nam, 

tính theo kim ngạch xuất khẩu

2021
Tỷ lệ xuất khẩu tiếp tục 

đựợc cải thiện, đạt 65,59% 

tổng lượng hàng xuất bán, 

trong đó tỷ lệ bán hàng CV 

50,60 chiếm 21,8% trên 

tổng lượng hàng xuất khẩu 

và là doanh nghiệp xếp 

hạng thứ 35 trong “Top 50 

doanh nghiệp xuất khẩu 

Cao su tự nhiên dẫn đầu 

trong năm 2021 theo kim 

ngạch” do Hiệp hội cao 

su Việt Nam tổng hợp, với 

các thị trường chủ yếu: Đài 

Loan, Ấn Độ, Mỹ và Châu 

Âu.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANHNGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh:

• Trồng cây cao su.

• Chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su thiên nhiên.

• Bán buôn mủ cao su và nông sản; Bán buôn cây giống cao su và cây công nghiệp khác.

• Trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm trái cây.

SVR 3L SVR CV50 SVR CV60SVR 10

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU: SVR 3L, SVR CV60, SVR CV50, SVR10, SVR 20, hạt điều, chuối quả bán nội địa và 

xuất khẩu.
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Địa bàn kinh doanh:

• Vườn cao su được trồng tại 2 tỉnh ChămPaSăk và Salavan tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

• Sản phẩm được xuất bán đi các nước Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Ấn độ, Hàn quốc, Malaysia, Singapore, Đài loan, 

…
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG NGHIỆP VỤ

CÔNG TY TNHH
CAO SU ĐẮK LẮK TẠI
LÀO (DAKLAORUCO)

CÔNG TY TNHH
NÔNG NGHIỆP

 CÔNG NGHỆ CAO DRI 

BỘ PHẬN 
HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ

BỘ PHẬN 
TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

BỘ PHẬN 
KỸ THUẬT

BỘ PHẬN 
KINH DOANH

BAN KIỂM SOÁT
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• Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI
+ Vốn điều lệ : 26.000.000.000 VNĐ ( Hai mươi sáu tỷ đồng)
+Tỷ lệ sở hữu : 80,77%

• Công ty TNHH cao su Đắk Lắk ( Daklaoruco)
+ Vốn điều lệ: 25.000.000 USD
+ Tỷ lệ sở hữu: 100%

Công ty con:

Công ty liên kết: Không có

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

MỘT SỐ THÀNH TÍCH DRI ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

• Năm thứ 3 liên tiếp DRI được vinh danh 

là 1 trong 50 doanh nghiệp xuất khẩu 

cao su dẫn đầu năm 2021 tính theo 

kim ngạch xuất khẩu theo Số liệu của 

Tổng cục Hải Quan.  (Xếp thứ 35/50 - 

Trang 10 Thông tin chuyên đề Cao su 

số 01/2022).

• Năm 2021, DRI được tặng Giấy khen 

của Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk cho 

Tập thể công ty DRI và 1 cá nhân làm 

công tác BHXH “Đã có thành tích trong 

tuyên truyền, phối hợp thực hiện tốt chế 

độ, chính sách BHXH, BHYT năm 2021”.
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Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lỗi

Đến năm 2030 là một Công ty có danh tiếng trong ngành cao su Đông Nam Á. 
Đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc cấp chứng chỉ FSC-FM cho sản phẩm gỗ, mủ 
cao su; FSC-CoC cho Nhà máy Chế biến mủ Daklaoruco và lĩnh vực thương 
mại của DRI; định hình kinh doanh một số cây trồng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đạt tiêu chuẩn VietGap hoặc GloobalGap.

Phát triển bền vững: Hiệu quả về kinh tế - Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm 
xã hội

• Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của cổ đông
• Tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu chủ yếu của Công ty
• Kiên định với mục tiêu Phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của 

các bên liên quan, đảm bảo các yếu tố: Hiệu quả về kinh tế - 
Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội.

• Đảm bảo năng suất tối ưu; Đa dạng hóa và nâng cao chất 
lượng sản phẩm, bảo đảm tính ổn định và đồng đều của sản 
phẩm; sản xuất những sản phẩm chất lượng có giá trị gia tăng 
cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; Không ngừng quảng bá hình 
ảnh, sản phẩm, thương hiệu Công ty với khách hàng trong và 
ngoài nước thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với 
các tham tán thương mại; tham gia các chương trình xúc tiến 
thương mại và hội thảo trong và ngoài nước nâng cao tỷ lệ 
xuất khẩu. 

• Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật của nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân 
dân Lào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Xây dựng bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt, trình độ quản lý, 
chuyên môn nghiệp vụ tốt.

• Củng cố thâm canh vườn cây, kiểm soát việc tuân thủ các quy 
trình kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ KHKT, phương pháp 
quản lý hiệu quả vào sản xuất nhằm đảm bảo sự sinh trưởng 
phát triển của vườn cây, duy trì năng suất cao ổn định.

• Làm tốt công tác quản trị chi phí, giá thành, luôn duy trì giá 
thành mủ cao su, hạt điều, chuối tươi ở mức hợp lý, nhằm tối 
đa hóa lợi nhuận cho Công ty, lợi ích cho các cổ đông.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Quản lý tốt các dự án phát triển cao su tại các tỉnh Nam Lào; xây dựng 
và thực hiện lộ trình khai thác vườn cây và trồng tái canh vườn cây cao 
su chu kỳ thứ hai, phù hợp với hợp đồng tô nhượng đất và chất lượng 
vườn cây; đầu tư chế biến, xuất khẩu gỗ cao su từ vườn cây thanh lý.

• Phát triển thêm các dự án trong nước về sản xuất Nông nghiệp ứng 
dụng Công nghệ cao như sản xuất các loại trái cây đạt tiêu chuẩn Viet-
Gap hoặc GloobalGap, phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. 

• Xây dựng hệ thống nền tảng vững chắc nhằm phát triển các sản phẩm 
mang thương hiệu riêng của Công ty, mở rộng thị trường xuất khẩu.

• Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, tạo sự kết 
nối chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo và các thành viên khác trong Công ty.

• Xây dựng và triển khai Lộ trình Phát triển cao su bền vững, thân thiện 
với môi trường, cộng đồng, phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc 
cấp chứng chỉ FSC-FM cho sản phẩm gỗ, mủ cao su; FSC-CoC cho 
Nhà máy Chế biến mủ Daklaoruco và lĩnh vực thương mại của DRI. 
Mang lại lợi ích bền vững cho Công ty và các bên liên quan.
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Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội

Môi trường: 
• Hoạt động kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, tạo sinh kế ổn 

định cho dân cư trong vùng dự án, thay đổi tập quán canh tác, bỏ được 
tập tục du canh, du cư của người dân tại Champasak, Salavan - Lào và 
tạo sinh kế cho người dân huyện Krông Buk, Đăk Lăk - Việt Nam.

• Thực hiện các biện pháp hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi 
trường; Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tuân thủ các quy 
định về môi trường tại nước sở tại.

• Xây dựng kế hoạch phát triển bền vững với mục tiêu năm 2025 sẽ hoàn 
thành việc cấp chứng chỉ FSC-FM cho sản phẩm gỗ, mủ cao su; FSC-
CoC cho Nhà máy Chế biến mủ Daklaoruco và lĩnh vực thương mại của 
DRI.

• Năm 2019 đầu tư hệ thống nước thải tại nhà máy chế biến, thuê tư vấn 
xây dựng hệ thống quản lý môi trường tại Daklaoruco theo tiêu chuẩn 
ISO 14001:2015, năm 2022 phấn đấu đạt được chứng chỉ quản lý môi 
trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

• Tiếp tục phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 
Đăk Lăk, Việt Nam theo hướng tăng hệ số sử dụng đất, sử dụng nước 
tiết kiệm, áp dụng công nghệ sinh học, giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi 
trường…

Xã hội và cộng đồng: 
• Tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động tại nước Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tại mỗi Nông trường cao su Công 
ty đều xây dựng trạm Y tế để khám chữa bệnh cho công nhân 
và nhân dân trong vùng dự án, hỗ trợ công tác phòng chống 
dịch Covid, hỗ trợ xây hàng rào cho văn phòng y tế và bệnh 
viện Huyện BaChieng, Tỉnh Champasak; Tu sửa trường học, 
mua gạo ỗ trợ công nhân khai thác bị lũ lụt, tham gia hiến máu 
nhân đạo,...Tổng chi phí hỗ trợ địa phương năm 2021 tại Lào 
và DRI hơn 470 triệu đồng. 

• Phát triển các dự án về nông nghiệp ứng dụng cộng nghệ cao 
tại Đăk Lăk, Việt Nam nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu 
nhập cho người dân tại vùng dự án, đưa công nghệ mới vào 
sản xuất, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao tại các địa 
phương nơi sản xuất.

• Trong hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Luật pháp, nộp 
ngân sách đầy đủ cho nhà nước Lào và Việt Nam, trong đầu 
tư tại nước ngoài tuân thủ tốt các quy định theo Luật pháp của 
nước bạn, không vi phạm các quy định của công ước quốc 
tế về lao động, về quyền của người bản địa trên địa bàn hoạt 
động, thực hiện tốt các quy định trong Hiệp định ký kết giữa 
hai bên;

• Luôn nghiên cứu cải thiện môi trường làm việc cho người lao 
động, đảm bảo sự an toàn, giảm lao động nặng nhọc, độc hại.
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CÁC YẾU TỐ RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Lạm phát, giá dầu tăng, chính sách thắt chặt tiền tệ của 
các nước làm tăng chi phí đầu vào và chi phí logistic, 
nếu mức tăng chi phí cao hơn mức tăng của giá bán 
cao su sẽ bào mòn lợi nhuận của DN; Tình hình địa 
chính trị, cuộc chiến Nga-Ucraina làm chi phí nguyên 
vật liệu tăng, nhất là dầu, phân bón; đứt gãy chuổi cung 
ứng; dịch Covid -19 chưa chấm dứt hoàn toàn..., sẽ tác 
động tiêu cực đến chi phí đầu vào và hoạt động của 
Công ty.

Việc FED tăng lãi xuất làm đồng USD lên giá từ đó tác 
động tiêu cực đến các khoảng vay bằng USD của DRI.

Rủi ro về chênh lệch tỷ giá do Công ty con của Công ty 
DRI đầu tư 100% vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 
tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ảnh hưởng đến chỉ 
tiêu lợi nhuận của Công ty. 

Xu hướng mới nổi trong ngành cao su , những yêu cầu 
ngày càng khắc khe của người tiêu dùng đòi hỏi các 
nhà sản xuất phải có trách nhiệm hơn với môi trường 
và cộng đồng ( sản phẩm được chứng nhận của Hội 
đồng quản lý rừng Quốc tế - FSC) nếu như Công ty 
không nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng nhu 
cầu của khách hàng,  sẽ khó khăn trong công tác bán 
hàng sau này.

RỦI RO VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ROÀN CẦU

Đây là một thách thức với toàn thể nhân loại hiện nay 
đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực dễ bị tổn 
thương nhất. DRI đang trong lộ trình xây dựng và quản 
lý lý rừng cao su bền vững theo các chuẩn mực Quốc tế 
nhằm góp phần hạn chế những tác động của biến đổi khí 
hậu toàn cầu với sự hỗ trợ của Hiệp hội cao su Việt Nam, 
các tổ chức NGOs: Trung tâm con người và thiên nhiên, 
Tổ chức Forest Trend. Với diện tích 8.810 ha cao su của 
DRI đã góp phần đáng kể vào việc hấp thụ khí CO2, giảm 
đáng kể hiệu ứng nhà kính.

Xu hướng bảo vệ tài nguyên, môi trường, hạn chế sử 
dụng nguyên liệu hóa thạch, tăng cường sử dụng nguyên 
liệu tái chế, tiềm ẩn những nguyên liệu thay thế cho cao 
su tự nhiên trong tương lai sẽ là những yếu tố có thể tác 
động đến cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên...
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RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) là do-
anh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần 
và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội (UPCOM) bị chi phối chủ yếu bởi Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có 
liên quan như Luật Đầu tư, Luật Dân sự, Luật Đất đai... 
Sự thay đổi về pháp luật và các chính sách có thể xảy 
ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, sản 
xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty có công ty con do DRI nắm giữ 
100% vốn điều lệ được đặt tại Lào cho nên DRI còn phải 
chịu tác động của khung pháp lý tại quốc gia này. Ngoài 
ra, Công ty còn xuất khẩu các sản phẩm đến các nước 
như: Đài Loan, Mỹ, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn 
Độ, Châu Âu… nên Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi các 
quy định về xuất nhập khẩu, các chính sách và quy định 
của các quốc gia nói trên và sự tác động của tình hình an 
ninh chính trị. Vì vậy, để hạn chế rủi ro pháp lý, DRI luôn 
phải cập nhật, theo dõi các chế tài, quy định về hoạt động 
kinh doanh, bảo vệ môi trường và các quy định của các 
nước sở tại để không dẫn đến các rủi ro pháp luật. 

Bên cạnh khung pháp lý chung, Công ty còn chịu sự chi 
phối của các chế tài, quy định đặc thù ngành như: Quy 
định về bảo vệ môi trường, nguồn nước, các yêu cầu về 
kỹ thuật trong trồng trọt cao su.

Ngoài ra Công ty còn phải thực hiện theo các công ước 
quốc tế về môi trường, quyền con người, quyền người 
bản địa, quyền về lao động, việc tự do tham gia các hiệp 
hội,…theo quy định của FSC trong quá trình chuyển đổi 
Công ty theo hướng Phát triển bền vững.
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 CÁC YẾU TỐ RỦI RO

RỦI RO ĐẶC THÙ KINH DOANH

Đặc thù của ngành sản xuất cao su ở Việt Nam nói chung và DRI nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào giá cao su trên thế 
giới, trong khi giá cao su thế giới lại phụ thuộc nhiều vào tình hình cung cầu, tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giá dầu thô, 
Chính sách tiền tệ của các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, dự trữ cao su của Trung Quốc, địa chính trị,...

Lực lượng lao động trực tiếp tại Lào không ổn định; lao động quản lý từ Việt Nam sang Lào biến động nhiều.  Bên cạnh 
đó, sản phẩm mới của Công ty là chuối tươi, chịu sự tác động mạnh của thị trường, tình hình dịch bệnh, thường xuyên 
không ổn định.

Tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp trong đó có cây cao su, cây ăn quả, mặc 
dù diện tích cao su của DRI nằm hoàn toàn tại Lào là nước nằm sâu trong thềm lục địa, ít ảnh hưởng của bão nhưng 
chịu tác động của gió lốc, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh. Năm 2021 gió lốc từ cơn bão số 5 tại Việt Nam đã gây gãy đổ cao 
su trên diện tích 39,82 ha và hư hỏng một số công trình giao thông, cầu, đập tràn,... đối với diện tích cao su gãy đổ do 
Công ty có mua bảo hiểm vườn cây nên được bồi thường chi phí tổn thất là 130.931 USD, các công trình giao thông 
cầu cống bị hư hỏng phải sửa chữa lại, số cây cao su gẫy đổ không khai thác được  làm ảnh hưởng đến sản lượng 
vườn cây của năm 2021. 
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RỦI RO KHÁC

Những rủi ro khác có thể nói đến như tình hình chính trị tại Lào, tình hình thiên tại, dịch họa,….đây là những 
rủi ro khó kiểm soát nhất. Tuy nhiên hiện nay tình hình an ninh chính trị của Lào và Việt Nam được đánh giá 
là ổn định nhất Khu vực Đông Nam Á và Thế giới. Tuy nhiên, năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 và các biến 
thể đã ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng, việc xuất khẩu cao su và chuối gặp nhiều khó khăn do thiếu 
container, thiếu tàu, chuối quả không xuất khẩu được phải chuyển qua bán siêu thị và bán chuối chợ nhưng 
khối lượng tiêu thụ cũng giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch bệnh covid. Nhà máy chế biến mủ cao su có 
ca F0 phải dừng sản xuất khoảng 1 tuần từ đó việc khai thác mủ tại các nông trường cũng phải giảm lại do 
tắc tại khâu chế biến.

RỦI RO VỀ CÁC DỰ ÁN CAO SU TẠI CÔNG TY CON DAKLAORUCO

 Hiện nay, Công ty TNHH Cao su Đăk Lăk (DAKLAORUCO) là Công ty con do DRI nắm giữ 100% vốn điều lệ có nhiệm 
vụ trực tiếp quản lý, trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su tại Lào. Do đó các chính sách kinh tê vĩ mô, chính sách 
tiền tệ, chính sách tài khóa của nước bạn đều có tác động đến tình hình hoạt động tại DAKLAORUCO từ đó ảnh hưởng 
rất lớn đến với hoạt động kinh doanh của DRI.

Những năm gần đây do tình hình lạm phát đồng kip Lào liên tục bị mất giá, lỗ do chệnh lệch tỷ giá làm bào mòn lợi 
nhuận của Doanh nghiệp.

Dự án trồng cao su nằm tại nước Lào cách biệt về địa lý, bất đồng về ngôn ngữ, nước bạn có nhiều lễ hội nên phần nào 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. DRI cũng chịu rủi ro về sự thay đổi về các chính sách liên 
quan đến đầu tư dự án, chính sách thuế,.. của chính phủ Lào và Việt Nam.
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT



Tình hình sản xuất:

Chỉ tiêu sản lượng/thu hoạch không đạt do các nguyên nhân sau:

• Cao su: Diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, chính quyền nhiều lần thực hiện giãn cách nên khó khăn trong 

việc huy động nhân công cạo mủ. Nhà máy chế biến mủ và một số tổ tại Nông trường 3 phải dừng hoạt động do 

có ca Fo nên ảnh hưởng đến sản lượng chung toàn Công ty. 
       Trong tháng 9 ảnh hưởng cơn bão số 5 tại Việt Nam, vườn cây tại NT2,NT4  bị mưa lớn và gió lốc làm gãy đổ số
       lượng lớn cây cao su, hư hỏng cầu cống, sạt lở đường ảnh hưởng đến công tác khai thác và vận chuyển mủ cao   
       su.
• Chuối: Tình hình dịch bệnh, việc phải chủ động loại bỏ bớt cây chuối để đảm bảo sinh trưởng của cây sầu riêng đã 

ảnh hưởng đến sản lượng chuối quả, năm 2021 tình hình dịch bệnh phức tạp việc xuất khẩu chuối không thực hiện 
được phải chuyển qua bán cho siêu thị và chuối chợ, tuy nhiên lượng tiêu thụ giảm mạnh vì vậy tổng sản lượng 
chuối không đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong tháng 9 ảnh hưởng cơn bão số 5 tại Việt Nam, vườn cây tại NT2,NT4  
bị mưa lớn và gió lốc làm gãy đổ số lượng lớn cây cao su, hư hỏng cầu cống, sạt lở đường ảnh hưởng đến công 
tác khai thác và vận chuyển mủ cao su.

• Doanh thu 597,927 tỷ đồng đạt 101,9% kế hoạch và tăng 35,4% so cùng kỳ.
• Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 116,299 tỷ đồng đạt 191,8 % kế hoạch ĐHĐCĐ giao và đạt 342,1% so cùng 

kỳ năm trước.
• Mặc dù năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình trạng thiếu container, thiếu tàu diễn ra trầm trọng tuy nhiên tỷ 

lệ xuất khẩu cũng đạt con số ấn tượng 65,59% đạt 100,91% KH và tăng 3,4% so với năm 2020.

Năm 2021, toàn Công ty khai thác được 15.439/16.500 tấn mủ quy khô, đạt 93,57% kế hoạch năm. Nguyên nhân không 
hoàn thành kế hoạch sản lượng là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính quyền địa phương nhiều lần thực hiện giãn 
cách xã hội, các đơn vị gặp khó khăn trong công tác huy động nhân công khai thác dẫn đến tỷ lệ trống vườn cao su 
cao; Trong tháng 9/2021 tại Nông trường 3 và Nhà máy chế biến có ca nhiễm F0, Công ty phải tạm ngừng khai thác 
để phòng chống dịch. Điều kiện thời tiết cũng bất lợi, mưa lớn giông lốc làm gãy đổ số lượng lớn cây cao su cũng làm 
ảnh hưởng đến công tác khai thác mủ cao su. 

Ngoài ra, vườn cây ăn trái cũng chịu tác động từ thời tiết và dịch bệnh nên sản lượng cũng không đạt kế hoạch đề ra 
tuy nhiên vẫn cao hơn năm 2020, điều này cho thấy năng suất vườn cây đang duy trì mức tương đối cao, việc sụt giảm 
sản lượng là do các yếu tố khách quan bên ngoài tác động, cụ thể là vườn cây cao su đang trong giai đoạn sung sức 
với năm khai thác kinh doanh 9 trong trung bình số năm khai thác từ 20-25 năm, điều này cho thấy giai đoạn hiện tại 
của vườn cây cao su đang là giai đoạn khai thác có năng suất tốt nhất và cũng là yếu tố quyết định giúp cho sản lượng 
thu hoạch hàng năm của DRI luôn ổn định. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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Tình hình kinh doanh:

Khoản mục Số lượng (tấn) Doanh thu (USD)
Đơn giá bình quân 

(USD/tấn)

Xuất khẩu 9.737,16 17.871.205 1.835,36

Nội địa 5.107,47 8.223.102 1.610,01

Tổng cộng 14.844,63 26.094.306,9 1.757,83

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn trong bán hàng như tình trạng thiếu container rỗng, thiếu tàu, đóng cửa biên giới, 
giãn cách xã hội,…DRI đã nỗ lực xuất bán 14.844,63 tấn mủ cao su các loại cho khách hàng, đạt 87,32 % kế hoạch. 
Với tổng doanh thu 26.094.306,85 USD; đơn giá xuất bán bình quân 1.757,83 USD/ tấn, trong đó đơn giá xuất khẩu 
bình quân 1.835,36 USD/tấn Cao hơn so với giá xuất khẩu cao su bình quân của ngành cao su Việt Nam 9,44% 
tương đương 158,36 USD/tấn tấn (Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam trong năm 2021 ở mức 1.677 USD/
tấn, Xuất khẩu cao su dự báo 1 năm thuận lợi-Báo Nông Nghiệp Việt Nam online ngày 23/2/2022) và cao hơn giá 
sàn qui định của công ty 123,53 USD/tấn. Tăng 4 % về lượng, nhưng tăng 33% về doanh thu do giá bình quân tăng 
38,32% so với năm 2020. Trong đó tỷ lệ Xuất khẩu chiếm 65,59%, tỷ lệ nội địa chiếm 34,41%. 

Về cơ cấu loại hàng xuất bán chủ yếu vẫn là các sản phẩm chế biến từ mủ nước (SVR3L + CV60 + CV50+ SVR5) 
đạt 11.848,13 tấn chiếm 79,81%, đơn giá trung bình 1.810,24 USD/ tấn. Các sản phẩm chế biến từ mủ phụ (SVR10, 
SVR20) đạt 2.627,52 tấn chiếm 17,70 %, đơn giá bình quân 1.602,33 USD/ tấn. Hàng ngoại lệ 368,98 tấn, chiếm 
2,48%, đơn giá bình quân 1.182,12 USD/ tấn.

Sản phẩm của công ty đã được trải rộng trên rất nhiều thị trường, kể cả những thị trường khó tính như: Mỹ, Hà Lan, 
Ý, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan…với thị phần tăng trưởng so với năm 2020. Cụ thể như sau:  Đài Loan 
tỷ trọng 23.09% tăng 1,65% (năm 2020 là 21,44%), Mỹ chiếm 16,15% tăng 1,47% so năm 2020 (14,68%), các nước 
Liên minh Châu Âu( Đức, Italy, Tây Ban Nha 6,38% tăng 2,85% so năm 2020 (3,53%). 

STT Chỉ tiêu Đvt
Thực hiện 

năm 2020

Kế hoạch 

năm 2021

Thực hiện 

năm 2021

TH 2021/KH 

2021

TH 2021/

TH 2020

1 Sản lượng

Cao su Tấn 15.206 16.500 15.439 93,57% 101,53%

Điều Tấn 218,57 209 234,16 112% 107,13%

Chuối Tấn 3.268 4.800 3.306 68,89% 101,19%

2 Doanh thu Tỷ đồng 441.401 586.875 597,927 101,9% 135,4%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 33.993 60.624 116.299 191,84% 342,13%

4 Tỷ lệ xuất khẩu % 62,88% 65% 65,59% 100,91% 104,31%
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ CẤU DOANH THU

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021

Giá trị  (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%)

Cao su 418.575 94,83% 564.357 96,35%

Điều 4.104 0,93% 4.891 0,84%

Chuối 18.721 4,24% 16.489 2,81%

Tổng doanh thu 441.400 100,00% 585.739 100,00%

CƠ CẤU 
DOANH THU 

2020

CƠ CẤU 
DOANH THU 

2021

Doanh thu cao su

Doanh thu chuối

4,24% 2,81%

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021

Giá trị  (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%)

Cao su 124.548 98,63% 227.503 98,72%

Điều -872 -0,69% 527,455 0,23%

Chuối 2.603 2,06% 2.419 1,05%

Tổng lợi nhuận gộp 126.279 100,00% 230.450 100,00%

CƠ CẤU LỢI 
NHUẬN GỘP 

2020

CƠ CẤU LỢI 
NHUẬN GỘP 

2021

2,06%

CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP

0,93%

94,83%

0,84%

96,35%

Doanh thu điều

98,63%

1,05%
0,23%

98,72%

Lợi nhuận gộp cao su

Lợi nhuận gộp chuối

Lợi nhuận gộp điều
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Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 
chính sản xuất cao su, nên cao su chiếm 
tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu 
của DRI với 96,35%. Điều và chuối quả 
chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh 
thu năm 2021, trong đó điều đóng góp 
0,84% trong cơ cấu doanh thu và chuối 
đóng góp 2,81% trong cơ cấu doanh thu 
so với năm 2020 tỷ trọng đóng góp vào 
doanh thu của 2 mặt hàng này đều giảm, 
chủ yếu do giá bán mủ cao su tăng, giá 
bán chuối tươi giảm. 
Tương tự như doanh thu, lợi nhuận gộp 
mảng cao su cũng chiếm tỷ trọng lợi 
nhuận cao nhất với 98,72%, phần còn lại 
là của điều và chuối. Trong năm 2021 tình 
hình giá cao su được cải thiện đáng kể 
và dự phóng còn giữ ổn định trong nhiều 
năm là một thuận lợi lớn cho DRI.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Công ty con 1:  Công ty TNHH cao su Đắk Lắk ( Daklaoruco)

• Vốn điều lệ: 25.000.000 USD
• Tỷ lệ góp vốn: 100%
• Địa chỉ: Bản Tha Luông, Tỉnh ChămPasắk, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
• Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su thiên nhiên
• Hiện nay Daklaoruco đang quản lý 8.810,5 ha cao su trong đó 8.632,14 ha đã đưa vào khai thác; 497,58 ha điều 
và 17,65 ha bạch đàn. 01 nhà máy chế biến mủ công suất 18.000 tấn/năm. Vườn cây sinh trưởng phát triển tốt cho 
năng suất cao, năng suất bình quân năm 2021 là 1,788 tấn/ha. Sản phẩm mủ cao su chế biến hiện nay của công ty chủ 
yếu là SVR 3L, SVR 10, SVRCV50 và SVR CV60, chất lượng sản phẩm tốt, các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn, đáp ứng 
yêu cầu khách hàng, trong đó tỷ trọng hàng SVR CV60 trong cơ cấu hàng xuất khẩu liên tục gia tăng qua các năm, đây 
là sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng cao đã được khách hàng tin tưởng và chấp nhận; Phòng kiểm định chất lượng 
sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Hệ thống quản lý được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015.
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Công ty con 2: Công ty TNHH Công nghệ cao DRI

• Vốn điều lệ: 26.000.000.000 VNĐ
• Tỷ lệ góp vốn: 80,77%
• Địa chỉ: 59 Cao Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
• Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế các loại chuối chất lượng cao phục vụ bán cho 
các siêu thị, chuỗi bán lẻ và xuất khẩu; Trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế các loại trái cây như Mít, Sầu riêng, .. chất 
lượng cao phục vụ bán cho các siêu thị, chuỗi bán lẻ và xuất khẩu; Chuyên thu mua các loại trái cây chất lượng cao 
như Chuối, Mít, Sầu riêng, .. chất lượng cao phục vụ bán cho các siêu thị, chuỗi bán lẻ và xuất khẩu.
• Năm 2021 tổng khối lượng chuối thu hoạch được 3.306 tấn đạt 68,89% kế hoạch, nguyên nhân do vườn cây 
bị bệnh, ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nên không xuất khẩu được, lượng hàng tiêu thụ qua kênh siêu thị và chuối 
chợ cũng giảm do ảnh hưởng của Covid-19.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 220 Năm 2021 Năm 2021/2020

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 1.325,91 1.207,024 1.026,913 85,08%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 539,263 441,400 585,65 132,68%

Lợi nhuận từ HĐKD Tỷ đồng 52,779 34,538 124,751 361,2%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 2,227 (545) (8,451) 1.550,26%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 55,006 33,993 116,300 342,13%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 41,008 24,277 84,09 346,37%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 4% 2,7% 7%* 259,26%

Tình hình tài chính

(*): Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Năm 2021, một năm đặc biệt của doanh nghiệp cao su khi được hưởng lợi từ giá bán tăng mạnh, dẫn đến tình hình hoạt 

động kinh doanh của DRI đạt nhiều con số ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, 

lãi ròng của Công ty đạt lần lượt 585,65 tỷ đồng; 124,751 tỷ đồng và 84,09 tỷ đồng tức tăng lần lượt 32,68%; 261,20% 

và 246,37% so với cùng kỳ 2020.

 Như vậy, so với kế hoạch 586,875 tỷ đồng doanh thu và 60,624 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, DRI đã hoàn 

thành được 99,79% mục tiêu doanh thu đề ra và vượt 91,84% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.
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Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,55 0,64 1,12

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,33 0,36 0,64

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 0,37 0,36 0,31

Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 0,59 0,57 0,44

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,92 5,51 4,77

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,406 0,35 0,52

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số LNST/ DTT % 7,6 5,5 14,36

Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu % 4,92 3,15 11,82

Hệ số LNST/ Tổng tài sản % 3,09 2,01 8,19

Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DTT % 9,79 7,82 21,3
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2020

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Khả năng thanh toán

2019 2021

0,2
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0,4

0,6

0,8

1,00

0,55

0,33

0,64

0,36

1,12

0,64

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Có thể thấy, khả năng thanh toán của DRI không bị mất cân đối khi chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn tăng lên mức 
1,12 lần; hệ số thả năng thanh toán nhanh cũng tăng lên 0,64 lần vào năm 2021. Điều này cho thấy DRI đã nâng cao 
khả năng thanh toán của mình do trong năm doanh nghiệp đã trả bớt nợ vay, các khoản nợ phải trả ngắn hạn bằng tiền 
từ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 đạt 194,451 tỷ đồng, tăng 30,16% so với cùng 
kỳ; trong đó, mức tăng chủ yếu từ khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 252,7%. Bên cạnh đó, hàng 
tồn kho cũng tăng 24,79% so với cùng kỳ, mức tăng chủ yếu đến từ thành phẩm. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh 
toán của Công ty tăng gần gấp 2 lần so với năm 2020, điều này cho thấy tài chính của DRI ngày càng lành mạnh và 
khả năng đáp ứng tốt việc thanh toán các khoản nợ phải trả.

Cơ cấu vốn

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty có xu hướng 
giảm dần theo từng năm, hệ số nợ/tổng tài sản từ 
0,37 (2019) xuống còn 0,31 (2021); hệ số nợ/vốn chủ 
sở hữu từ 0,59 (2019) xuống còn 0,44 (2021). Với 
chủ trương giảm thiểu sử dụng đòn bẩy tài chính, 
Công ty luôn ưu tiên sử dụng nguồn lực tự có để 
thực hiện các dự án đầu tư, góp phần giảm thiểu áp 
lực tài chính mà còn kiểm soát được các khoản nợ 
của Công ty trước những chính sách tiền tệ của nền 
kinh tế.Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

2019 2020 2021
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Năng lực hoạt động

20202019 2021
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 Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5,51 (2020) xuống còn 4,77 (2021); điều này được giải thích do sản lượng 
bán mủ cao su giảm. Nguyên nhân là do thực hiện giãn cách xã hội và Nhà máy chế biến có ca nhiễm F0 buộc Công 
ty phải tạm ngừng việc thai khác mủ cao su; cụ thể quý II giảm 13,75%, quý III giảm 29,58%. 

Chỉ tiêu vòng quay tổng tài sản năm 2021 tăng 48,57%, từ 0,35 vòng lên 0,52 vòng. Do trong năm, doanh thu thuần 
của DRI tăng 32,68% so với cùng kỳ năm 2020 và tổng tài sản giảm 11,8% do lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do chuyển 
đổi BCTC từ Công ty con. 

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

5,92

0,406

5,51

0,35

4,77

0,52

Khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Công ty đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Hệ số ROA và ROE lần lượt đạt 
8,19 và 11,82; đều tăng hơn 3,5 lần so với 2020. Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/doanh thu thuần tăng lần lượt đạt 14,36 và 21,3; đều tăng gần 3 lần so với năm trước đó. Do trong năm, lợi 
nhuận sau thuế của Công ty tăng mạnh, tức 346,37%. Với định hướng phát triển bền vững, Công ty đang tiếp tục tập 
trung đẩy mạnh việc được cấp chứng chỉ FSC cho vườn cao su trồng tại Lào, nhà máy chế biến mủ và mảng thương 
mại tại DRI đáp ứng nhu cầu khách hàng, kinh doanh có trách nhiệm từ đó tạo lợi nhuận cao và bền vững trong tương 
lai.
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LNST/DTT

LNST/VCSH

2020 2021
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu 
nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ (%)

1 Cổ đông nhà nước 1 48.750.000 66,598%

2 Cổ đông trong nước 6.575 24.388.722 33,317%

- Tổ chức 9 482.663 0,659%

- Cá nhân 6.566 23.906.059 32,658%

3 Cổ đông nước ngoài 20 61.278 0,083%

- Tổ chức

- Cá nhân 20 61.278 0,083%

Tổng 6.605 73.200.000 100,00%

CỔ PHẦN TẠI 31/12/2021

• Vốn điều lệ: 732.000.000.000 đồng

• Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 73.200.000 

cổ phiếu

• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

• Cổ phiếu thường: 73.200.000 cổ phiếu

• Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 73.200.000 

cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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Tên tổ chức/ Cá nhân Số CMND/ Hộ 
chiếu/  ĐKKD Địa chỉ Số lượng cổ 

phần Tỷ lệ/ VĐL

Công ty cổ phần Cao su Đắk 

Lắk (Dakruco)
6000 175 829

30 Nguyễn Chí Thanh, TP. 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
48.750.000 66,598%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Viết Tượng Chủ tịch HĐQT - TV không điều hành

2 Ông Bùi Quang Ninh Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Ông Nguyễn Trần Giang Thành viên HĐQT 

4 Ông Lê Thanh Cần Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

5 Bà Nguyễn Kim Hoa Thành viên HĐQT 

6 Bà Nguyễn Thị Hải Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

7 Ông Nguyễn Minh Thành viên HĐQT 

8 Ông Nguyễn Thạc Hoành Trưởng Ban kiểm soát

9 Ông Phan Thanh Tân Thành viên Ban kiểm soát

10 Ông Nguyễn Văn Thảo Thành viên Ban kiểm soát

11 Ông Lê Thanh Cường Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT không điều hành

Ông Nguyễn Viết Tượng
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT không điều hành
Sinh năm : 01/01/1965
Là thành viên HĐQT từ tháng 8/2015

Trình độ chuyên môn:
+ Thạc Sỹ Lâm Sinh;
+ Cử nhân kinh tế công nghiệp.

Kinh nghiệm: Ông có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
trồng cây công nghiệp, 15 năm kinh nghiệm trong quản lý nhà 
nước, đã kinh qua các chức vụ : Thư ký bí thư tỉnh ủy, bí thư 
huyện, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Bí thư thành ủy Thành phố 
Buôn Ma Thuột. 06 năm là chủ tịch Dakruco và Chủ tịch HĐQT 
DRI.
Chức vụ tại tổ chức khác:
+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk( Dakruco)
+ Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty cổ phần Cao su Daknoruco
+ Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển Cao su Đăk Lăk – Mondulkiri 
(Dakmoruco) tại Campuchia
+ Chủ tịch Công ty TNHH cao su Đăk Lăk tại Lào (Daklaoruco). 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 100.000 cổ phần, chiếm 0,136% 
vốn điều lệ.
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Phó chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Quang Ninh 
Phó chủ tịch HĐQT
Sinh năm : 10/08/1966
Là thành viên HĐQT từ tháng 6/2012

Trình độ chuyên môn: 
+ Cử nhân tài chính kế toán

Kinh nghiệm: 7 năm là Kế toán viên, 03 năm là Kế toán 
trưởng đơn vị, 12 năm Phụ trách công tác kế toán, Kế 
toán trưởng Dakruco, 02 năm là Kiểm soát viên nhà 
nước , trưởng ban Kiểm soát Dakruco, 03 năm là phó 
tổng giám đốc Dakruco và từ 6/2015 đến nay là Tổng 
Giám đốc Dakruco, từ tháng 6/2012 đến nay là phó chủ 
tịch HĐQT DRI.

Chức vụ tại tổ chức khác:
+ Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su Đắk 
Lắk
+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ cao su Đắk Lắk

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 169.100 cổ phần, chiếm 
0,2% vốn điều lệ.

Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Trần Giang 
Thành viên HĐQT
Sinh năm : 16/04/1981
Là thành viên HĐQT từ tháng 04/2018;

Trình độ chuyên môn: 
+ Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán; 
+ Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng.

Kinh nghiệm: Ông trải có kinh nghiệm 16 năm làm công 
tác kế toán, đã kinh qua 07 năm là Nhân viên kế toán, 8 
năm Phụ trách công tác kế toán, tài chính Công ty TNHH 
MTV Cao su Đắk Lắk(Dakruco)

Chức vụ tại tổ chức khác: không

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Thành viên HĐQT điều hành 
Tổng Giám đốc

Ông Lê Thanh Cần
TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Sinh năm : 20/08/1963
Là thành viên HĐQT từ tháng 4/2017;

Trình độ chuyên môn: 
+ Kỹ sư nông nghiệp

Kinh nghiệm: Ông đã trải qua các vị trí: Ông có kinh 
nghiệm hơn 32 năm trong ngành cao su, trong đó 27 
năm kinh nghiệm trong công tác quản lý. Đã kinh qua 
các vị trí từ nhân viên kỹ thuật, Trưởng trại giống, giám 
đốc đơn vị, Trưởng phòng kỹ thuật Dakruco, Phó giám 
đốc, Giám đốc Daklaoruco, Phó Tổng giám đốc DRI, từ 
tháng 9/2017 đến nay Ông là Tổng Giám đốc DRI. Ông 
rất có kinh nghiệp trong công tác chỉ đạo sản xuất.

Chức vụ tại tổ chức khác:
+ Thành viên HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su 
Đắk Lắk.

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

Thành viên HĐQT 

Bà Nguyễn Kim Hoa
Thành viên HĐQT 
Sinh năm : 04/05/1967
Là thành viên HĐQT từ tháng 10/2012

Trình độ chuyên môn: 
+ Kỹ sư nông nghiệp

Kinh nghiệm: Bà đã có kinh nghiệm hơn 27 năm trong 
ngành cao su, đã trải qua các vị trí: nhân viên KCS, thư ký 
ISO Công ty Dakruco, phó chánh văn phòng Dakruco và 
từ năm 2008 đến nay là chủ tịch Công đoàn Dakruco, bà 
tham gia thành viên HĐQT DRI từ tháng 10/2012 đến nay.

Chức vụ tại tổ chức khác:
+ Phó Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su 
Đắk Lắk;
+ Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk(-
Dakruco).

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 124.196 cổ phần, chiếm 
0,169% vốn điều lệ.
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Thành viên HĐQT điều hành
Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hải
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Sinh năm : 18/03/1970
Là thành viên HĐQT từ tháng 04/2017;

Trình độ chuyên môn: 
+ Kỹ sư nông nghiệp
+ Thạch sĩ kinh tế

Kinh nghiệm: Bà đã có kinh nghiệm 24 năm trong 
ngành cao su trong đó 18 năm trong công tác quản 
lý. Đã kinh qua các vị trí từ nhân viên kỹ thuật, thư ký 
ISO, Trưởng ban Công nghệ thông tin, Phó chánh văn 
phòng, Trưởng phòng nhân sự Dakruco. Từ năm 2012 
đến nay bà là Phó Tổng Giám đốc DRI, Thư ký HĐQT. 
Bà tham gia HĐQT DRI từ tháng 4/2017 đến nay.

Chức vụ tại tổ chức khác: không.

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 240.000 cổ phần, chiếm 
0,33% vốn điều lệ.

Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Minh 
Thành viên HĐQT 
Sinh năm : 25/01/1970
Là thành viên HĐQT từ tháng 04/2017

Trình độ chuyên môn: 
+Kỹ sư nông nghiệp

Kinh nghiệm: Ông đã có kinh nghiệm hơn 24 năm 
trong ngành cao su, trải qua các vị trí: Nhân viên kỹ 
thuật, Trưởng phòng kỹ thuật đơn vị, Giám đốc nông 
trường cao su tại Daklaoruco, Giám đốc chi nhánh 
Nông trường cao su 30/4 thuộc Dakruco, Trưởng 
phòng kỹ thuật của Dakruco, từ tháng 2/2022 ông là 
Phó tổng giám đốc Dakruco. Ông tham gia HĐQT DRI 
từ tháng 4/2017.

Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng phòng kỹ thuật 

Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco).

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thạc Hoành 
Trưởng Ban kiểm soát
Sinh năm : 01/12/1966
Là Kiểm soát viên từ tháng 06/2012

Trình độ chuyên môn: 
+ Cử nhân tài chính kế toán

Kinh nghiệm: Ông có kinh nghiệm hơn 28 năm trong 
lĩnh vực kế toán, trải qua các vị trí Kế toán trưởng đơn vị, 
Trưởng bộ phận Lao động – Tiền lương Công ty TNHH 
MTV cao su Đắk Lắk, từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 
10/2018 là Kiểm soát viên nhà nước tại Công ty TNHH 
MTV cao su Đắk Lắk(Dakruco) và từ tháng 10/2018 đến 
nay là Trưởng ban kiểm soát Dakruco, ông là Trưởng ban 
kiểm soát Công ty DRI từ 6/2012 đến nay. Ông đã hoàn 
thành chương trình kế toán chuyên nghiệp năm 2019.

Chức vụ tại tổ chức khác: 
+ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Đắk 
Lắk (Dakruco)

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 20.000 cổ phần, chiếm 
0,026% vốn điều lệ.

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Phan Thanh Tân
Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm : 01/11/1971
Là Kiểm soát viên từ tháng 04/2015

Trình độ chuyên môn: 
+ Cử nhân tài chính kế toán

Kinh nghiệm: Ông đã có kinh nghiệm hơn 27 năm 
trong lĩnh vực kế toán, đã kinh qua các vị trí kế toán 
trưởng, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cao su 
Đắk Lắk (Dakruco), từ tháng 4/2015 đến nay là Kiểm 
soát viên DRI. Ông đã hoàn thành chương trình kế 
toán chuyên nghiệp năm 2019

Chức vụ tại tổ chức khác: 
+ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk 
(Dakruco).

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
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Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Thảo
Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm : 18/06/1975
Là Kiểm soát viên từ tháng 04/2019

Trình độ chuyên môn: 
+ Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm: Ông có kinh nghiệm hơn 17 năm về 
lĩnh vực kế toán, đã kinh qua các vị trí từ nhân viên 
kế toán, kế toán trưởng, từ tháng 4/2019 đến nay 
là Kiểm soát viên DRI. Ông đã hoàn thành chương 
trình kế toán chuyên nghiệp năm 2019

Chức vụ tại tổ chức khác: 
+ Kiểm soát viên Dakruco

Kế toán trưởng

Ông Lê Thanh Cường
Kế toán trưởng.
Sinh năm : 10/05/1985
Là kế toán trưởng DRI từ tháng 10/2013

Trình độ chuyên môn: 
+ Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán;
+ Chứng chỉ kế toán trưởng.

Kinh nghiệm: Ông đã có kinh nghiệm hơn 14 năm 
trong lĩnh vục kế toán, trong đó làm trong ngành cao 
su 11 năm, trải qua các vị trí nhân viên kế toán, kiểm 
toán viên Dakruco, từ tháng 10/2013 đến nay là kế toán 
trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.
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Số lượng cán bộ công nhân viên

STT Chỉ tiêu Số lượng (Người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 67 2,8

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 44 1,84

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 5 0,21

4 Lao động phổ thông 2.280 95,16

II Theo đối tượng lao động

1 Lao động trực tiếp 2.224 92,82

2 Lao động gián tiếp 172 7,18

III Theo giới tính

1 Nam 1.484 61,94

2 Nữ 912 38,06

IV Theo quốc tịch

1 Lao động người Lào 2.225 92,86

2 Lao động người Việt Nam 171 7,14

Tổng cộng 2.396 100,00

– Tổng số CBCNV hiện có 2.396 người, trong đó gián tiếp có 172 người, trực tiếp có 2.224 người. Tỷ lệ 
gián tiếp/tổng số lao động là 7,18%. Tỷ lệ trực tiểp/tổng số lao động là 92,82%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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−      Chính sách lương - thưởng
DRI xây dựng chính sách lương, thưởng rõ ràng, minh 
bạch, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của 
từng người, đồng thời đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi 
cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật. 
Ngoài ra, nhân viên trong công ty sẽ được khen thưởng 
và điều chỉnh mức lương phù hợp dựa vào thời gian làm 
việc thực tế, công việc được giao, công sức đóng góp 
và chất lượng hoàn thành công việc. Những chính sách 
này là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm thu hút 
những lao động giỏi về với tổ chức và duy trì sự gắn kết 
giữa người lao động với công ty, giữ chân những người 
lao động giỏi và huy động tối đa năng lực làm việc của 
người lao động trong tổ chức. 

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp do ảnh hưởng của 
Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh do-
anh của Công ty tuy nhiên công ty không giảm lương 
mà vẫn duy trì chính sách lương ổn định đồng thời cho 
phép chi trả toàn bộ 100% quỹ lương gián tiếp mặc dù kế 
hoạch sản lượng chỉ đạt 93,6%, dùng quỹ phúc lợi để hỗ 
trợ thêm cho cán bộ công nhân viên tại Lào do đồng Kip 
–Lào bị mất giá so với đồng Việt Nam...;  Tổ chức tết cổ 
truyền Việt Nam tại Lào cho số CBCNV người Việt không 
về quê đón tết do lệnh cách ly của 2 chính phủ Việt Nam, 
Lào vì Covid – 19. 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Lao động gián tiếp 15,0 13,97 14,98 16,65 16,71

Lao động trực tiếp 7,4 7,0 5,54 5,42 5,03

Đvt: Triệu đồng/người/thángTHU NHẬP BÌNH QUÂN QUA CÁC NĂM

−      Chính sách phúc lợi
Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
được DRI đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp 
luật. Cụ thể, cán bộ công nhân viên Công ty đều được 
khuyến khích tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm thất nghiệp 
theo đúng qui định Pháp luật. Ngoài ra Công ty còn mua 
bảo hiểm con người cho CBCNV có thời gian làm việc 
tại Công từ 1 năm trở lên.

Hàng năm, DRI tổ chức định kỳ các đợt tham quan, 
nghỉ mát cho cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, công ty 
còn tổ chức các trò chơi, hoạt động thi đua giữa các bộ 
phận với nhau để tạo sự khăn khít giữa mọi người trong 
công ty và giúp nhân viên thư giãn, giải tỏa mệt mỏi. Tổ 
chức giao lưu bóng đá (Nam và Nữ) với các đơn vị bạn 
như Cao su Việt - Lào, Ngân hàng,...

Đối với cán bộ nhân viên có thành tích tốt, bên cạnh 
việc tuyên dương trước công ty, nhân viên sẽ được 
xem xét để tăng lương nhằm khuyến khích họ phát huy 
năng lực, hết lòng với công việc.

Ngoài ra, công ty còn tổ chức các chương trình nhân 
dịp Lễ, Tết Việt Nam, Tết Lào, các ngày Quốc tế Lao 
động, Quốc tế phụ nữ, ... cho CBCNV của Công ty.

Lao động trực tiếp

Lao động gián tiếp

2017 2018 2019 2020 2021
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đánh giá tình hình chung
 Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đó làn sóng 
Covid-19 thứ 4 khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, sản xuất phải đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt 
gãy, các chỉ số chính của nền kinh tế để sụt giảm. Tại Lào, việc giãn cách xã hội dẫn đến thiếu lao động tại một số đơn 
vị, một số tổ đội và nhà máy chế biến có ca nhiễm Covid phải ngừng sản xuất. Hoàn lưu của cơn bão số 5 gây giông 
lốc gẫy đổ khoản 39 ha cao su là những nguyên nhân làm sản lượng cao su năm 2021 tiếp tục không hoàn thành kế 
hoạch ĐHĐCĐ giao. 
 Năm 2021, thu hoạch chuối tiếp tục không đạt kỳ vọng khi tỷ lệ hoàn thành chỉ đạt 68,89% kế hoạch, nguyên 
nhân do vườn cây bị bệnh, dịch bệnh và thanh lý cây chuối trồng năm 2018 để chăm sóc sầu riêng trồng xen trên vườn, 
làm sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh do không xuất khẩu được phải chuyển qua bán siêu thị và chuối chợ nhưng 
lượng tiêu thụ cũng không đáng kể;
 Tình trạng thiếu container rỗng, thiếu tàu vẫn diễn ra trầm trọng ảnh hưởng đến công tác xuất khẩu hàng cao 
su,…Trong bối cảnh khó khăn chung đó  với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực, sáng tạo của tập thể CBCNC 
người lao động, DRI đã đạt được những thành tích ấn tượng: Doanh thu hoàn thành 101,9% kế hoạch và 135,4% so 
cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 191,85% kế hoạch năm và đạt 342,1% so với cùng kỳ, Tỷ lệ xuất khẩu đạt 100,91% 
kế hoạch và đạt 104,31% so cùng kỳ.
 Năm 2021 thực hiện nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam và Lào 37,523 tỷ đồng tăng 32,95% so với năm 2020. 
(năm 2020 nộp ngân sách 28,223 tỷ đồng)

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện TH/KH

1 Khai thác/ thu hoạch

+ Cao su Tấn khô 16.500 15.439 93,56%

+ Điều Tấn tươi 209 234.16 112,03%

+ Chuối Tấn quả 4.800 3.306 68,89%

2 Doanh thu Tỷ đồng 586,875 597,927 101,88%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 60,624 116,299 191,84%

4
Tỷ lệ xuất khẩu/tổng 
lượng hàng bán

% 65% 65,59% 100,91%

5 Giá vốn hàng bán cao su Triệu đồng/Tấn 29,28 30,21 103,18%

6 Thu nhập bình quân

+ Gián tiếp Triệu đồng/người/tháng 15,25 16,71 109,57%

+ Trực tiếp Triệu đồng/người/tháng 5,7 5,03 88,25%
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Đánh giá tình hình quản lý chất lượng

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 2021

Tổng lượng tiêu thụ Tấn 16.791,8 17.475,88 14.273,05 14.844,63

Xuất khẩu Tấn 6.085,2 10.536,1 8.974,84 9.737,16

Bán nội địa Tấn 10.706,6 6.939,82 5.298,21 5.107,47

Tỷ lệ % 36,24 60,29 62,88 65,59

Tỷ lệ xuất khẩu cao su qua các năm:

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo (HĐQT, BKS, Ban 
Tổng Giám đốc DRI và Daklaoruco) là những cán bộ 
lâu năm, tâm huyết với nghề, dày dặn kinh nghiệm. 
Hàng năm Công ty đều chú trọng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho CBCNV.
- Tỷ lệ lao động gián tiếp là 7,18% tương đối thấp 
so với các đơn vị cùng ngành. Bên cạnh những điểm 
mạnh như đội ngũ CBCNV chủ yếu là những người 
trẻ, năng động, trong vài năm gần đây Daklaoruco 
đang đối diện với tình trạng thiếu lao động gián tiếp có 
trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, việc tuyển dụng 
người Lào biết tiếng Việt, có chuyên môn còn hạn chế. 

Về chất lượng sản phẩm: sản phẩm của công ty được kiểm nghiệm bởi hệ thống phòng kiểm nghiệm được công 
nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, được quản lý bởi hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Công ty luôn 
chú trọng chất lượng sản phẩm bán cho khách hàng, duy trì sự ổn định của chất lượng, luôn lắng nghe và đồng hành 
cùng khách hàng, trong năm 2021 Công ty không có khiếu nại nào của khách hàng về chất lượng sản phẩn hay dịch 
vụ của Công ty. 

Đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm của Công ty: Năm 2021 đánh dấu là năm thứ 3 liên tiếp DRI 
được xếp hạng là 1 trong 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về xuất khẩu cao su tính theo kim ngạch xuất khẩu theo 
số liệu của Tổng cục Hải quan (xếp thứ 35/50), sản phẩm của Công ty không những xâm nhập vào được các thị trường 
khó tính như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Đài loan mà thị phần ngày càng tăng trưởng hơn so với các năm trước, cụ thể: Đài 
Loan  23,09% tăng 1,65% so cùng kỳ (năm 2020 là 21,44%), Mỹ 16,15% tăng 1,47% so năm 2020 (14,68%), các nước 
Liên minh Châu Âu( Đức, Italy, Tây Ban Nha 6,38% tăng 2,85% so năm 2020 (3,53%).

 Về giống và chất lượng vườn cây: Vườn cây cao su tại Lào được trồng những giống tiến tiến, vượt trội tại thời điểm 
đó như RRIV4, PB260,.. là những giống cho năng suất và sản lượng cao, tỷ lệ ghép và tỷ lệ sống cao (>90%), vườn 
cây sinh trưởng phát triển tốt,...Đây chính là những yếu tố quyết định giúp cho sản lượng vườn cây của Công ty luôn 
cao, giảm được giá thành sản phẩm.

Đánh giá tình hình nhân sự
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Công tác tài chính

Diễn giải Năm 2020 Năm 2021

Thuế giá trị gia tăng 12.076.353.424 19.173.452.911

Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.575.766.542 12.132.441.945,5

Thuế thu nhập cá nhân 5.804.237.939 4.929.286.266,5

Thuế nhập khẩu 335.910.637 -

Thuế khác& môn bài 121.205.463 -

Tiền thuê đất 1.310.110.720 1.288.570.414

Tổng cộng 28.223.584.725 37.523.751.537

Năm 2021 thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 37.523.751.537 đồng, bao gồm các khoản thuế như sau:

Công tác nông nghiệp

Công ty tập trung thực hiện một số hạng mục sau:
• Vườn cao su kinh doanh: thực hiện các công việc 

thiết kế bảng cạo, đánh dấu hao dăm, mở miệng 
cạo. Chất lượng thực hiện đúng quy trình.

• Vườn cao su kiến thiết cơ bản – tăng năm: tập 
trung hạng mục cày chăm sóc. Chất lượng thực 
hiện đảm bảo đúng quy trình.

• Vườn điều: thực hiện công tác phát cỏ trên hàng, 
băng đảm bảo chất lượng thực hiện đúng quy 

trình.

Công tác xây dựng cơ bản

Trong năm 2021, Công ty đã triển khai các công trình 
trọng điểm, cần thiết và cấp bách phục vụ cho hoạt 
động sản xuất, an ninh bảo vệ và phục vụ đời sống 
của cán bộ công nhân viên Công ty. Các hạng mục 
xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất 
của đơn vị như:
• Làm mới, tu sửa, gia cố đường lô, cầu cống chủ 

yếu phục vụ cho công tác khai thác và vận chuyển 
mủ.

• Làm mới và tu sửa nhà ở, lán tạm cho công nhân 
khai thác.

• Tu sửa đường điện sinh hoạt, khoan giếng nước, 
phục vụ đời sống cán bộ công nhân viên tại các 
cụm Tổ sản xuất các đơn vị.

• Tu sửa, làm mới hệ thống giao nhận mủ ngoài lô 
tại các đơn vị (Bể bơm mủ, lán trú mưa, sạp mủ 
phụ,…).

• Tu sửa hệ thống hồ sử lý nước thải tại NMCB.
• Tư sửa, cải tạo hệ thống bơm mủ nước ngoài lô 

tại NT3.
• Đào hồ nước cấp dự phòng tại NMCB.

Công tác bảo vệ, y tế, cộng đồng
• Công tác quản lý bảo vệ sản phẩm, vườn cây 

tại đơn vị luôn được chú trọng và đặt là nhiệm 
vụ trọng tâm bên cạnh công tác sản xuất. Trong 
tháng không có vụ việc vi phạm xảy ra. 

• Công tác y tế cộng đồng: tiếp tục cấp phát thuốc y 
tế và sơ cấp cứu cho người lao động và dân bản 
quanh vùng dự án. 
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Công tác chế biến

STT Loại sản phẩm DC mủ nước DC mủ phụ Tổng cộng

KL (tấn) % KL (tấn) % KL (tấn) %

1 Cao su SVR3L 8.582,37 70,57 - - 8.582,37 56,52

2 Cao su CV60 2.383,92 19,60 - - 2.383,92 15,70

3 Cao su CV50 265,79 2,19 - - 265,79 1,75

4 Cao su SVR 5 748,81 6,16 - - 748,81 4,93

5 Cao su SVR 10 - - 2.843,51 94,05 2.843,51 18,72

6 Cao su SVR 20 - - 23,94 0,79 23,94 0,16

7 Cao su ngoại lệ 155,75 1,28 32,38 1,07 188,13 1,24

8 Cao su tận thu

8.1 Cao su tận thu XCB 11,34 0,09 2,98 0,10 14,32 0,09

8.2 Mủ mẫu kiểm phẩm 14,18 0,12 22,01 0,73 36,19 0,24

8.3 Mủ tận thu hồ nước 
tải

98,70 3,26 98,70 0,65

* Tổng cộng 12.162,16 100,00 3.023,51 100,00 15.185,68 100,00

Tổng sản phẩm chế biến trong năm 2021 đạt: 15.185,68 tấn .
Trong đó: DC CB mủ nước: 12.162,16 tấn
     DC CB mủ phụ: 3.023,51 tấn.

• Tổng diện tích canh tác là 141.94 ha; cây trồng chính của Công ty là chuối và sầu riêng trồng xen cao su.
• Luỹ kế sản lượng chuối tươi năm 2021 là 3.306/4.800 tấn đạt 69,89% kế hoạch năm. Tổng khối lượng hàng xuất 

bán là 3.292 , tổng doanh thu là 16,49 tỷ đồng đạt 65,96% kế hoạch doanh thu.
• Công tác chăm sóc vườn chuối trồng năm 2018 và 2019: thực hiện các hạng mục tưới phân, cắt lá già, xử lý cây 

con, chích bắp, vặt rau, cắt bắp, bao buồng, lót nải, phun thuốc BVTV.
• Công tác chăm sóc vuòn sầu riêng 2018: làm cỏ gốc, vét bồn, tạo hình sửa tán, tưới nước bón phân.
• Công tác chăm sóc vườn chuối trồng năm 2020: bón phân, làm cỏ hàng, phát cỏ băng, cắt lá già. 
• Công tác chăm sóc vườn sầu riêng trồngi năm 2020: làm cỏ gốc, vét bồn, bón phân thúc, phun thuốc BVTV. 

Hoạt động đầu tư khác: đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ Cao DRI
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PHÂN TÍCH SWOT

Điểm mạnh:

• Vườn cây đang trong chu kỳ kinh doanh, chu kỳ cho sản lượng cao, diện tích đầu tư không còn nhiều, năng suất 
cao, giống tốt. Liên tục các năm gần đây đều có lợi nhuận, chia cổ tức ổn định cho cổ đông, giá cổ phiếu tăng dần 
với khối lượng giao dịch tốt.

• Nhu cầu cao su trên thế giới tiếp tục tăng, nguồn cung lại đang thiếu hụt so với cầu sẽ là động lực đẩy giá cao su 
lên. Theo dự báo của ANRPC việc thiếu hụt cao su so với cầu có thể kéo dài đến 2028 thậm chí 2031 do khả năng 
mở rộng diện tích trồng cũng như diện tích cao su đưa vào khai thác không còn nhiều tại các Quốc gia trồng cao 
su. Giá cao su tăng là một điểm mạnh giúp công ty có lợi nhuận cao ổn định trong nhiều năm.

• Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt là những cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết, bộ máy quản lý tinh gọn, linh hoạt, tầm nhìn 
rõ ràng: quyết định đưa công ty theo hướng phát triển bền vững, đón đầu xu hướng phát triển xanh, chuyển đổi 
số, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

• Sản phẩm của DRI đã có chỗ đứng tại các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Hàn quốc, Đài Loan,…với thị phần ngày 
càng tăng trưởng. Tỷ lệ xuất khẩu cao, ổn định ở mức bình quân 65%/tổng hàng tiêu thụ/năm,  trong đó tỷ trọng 
sản xuất và bán sản phẩm CV là sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng cao ngày càng tăng.

• Ba năm liên tiếp (2019-2021) DRI đều được vinh danh là 1 trong 50 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cao su 
cao nhất Việt Nam theo số liệu của Tổng cục Hải quan.

• Dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một cải thiện, các khoản vay dài hạn được trả ngày một nhiều, 

giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá.

Điểm yếu:

• Tình trạng thiếu Container rỗng, thiếu tàu vẫn còn tiếp diễn vào năm 2022 và dự báo sẽ hạ nhiệt dần vào cuối năm 
vì vậy việc bán hàng của DRI dự sẽ còn khó khăn ít nhất trong 2 quý đầu năm 2022.

• Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong những năm qua và có thể năm 2022 vẫn còn dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ 
lạm phát tăng cao. Nước Lào duy trì chính sách tỷ giá thấp dẫn đến lỗ chênh lệch về tỷ giá lớn tác động tiêu cực 
đến lợi nhuận của Công ty, do tỷ trọng doanh thu chủ yếu của Công ty từ Lào.

• Tình hình cạnh tranh địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, giá dầu tăng, lạm phát tăng tại hầu hết các nền 
kinh tế trên thế giới, sẽ làm tăng chi phí đầu vào và chi phí logistic của các doanh nghiệp.

• Tại Daklaoruco, thiếu hụt lực lượng lao động gián tiếp có năng lực, chuyên môn nhất là 2 lĩnh vực kỹ thuật và kế 
toán; lực lượng lao động trực tiếp thiếu ổn định.

• Đặc thù là ngành sản xuất nông nghiệp nên phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, khí hậu. Với tác động của biến 
đổi khí hậu ngày càng cực đoan: mưa giông, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh,..đã ảnh hưởng đến năng suất và sức khỏe 
của vườn cây.

• Vườn cây cao su tại Lào xa về địa lý, nước bạn Lào không có cảng biển nên chi phí vận chuyển cao hơn các đơn 
vị trong nước.

• Dự án đầu tư cao su có thời gian thu hồi vốn dài, đầu tư vào những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới thiếu thốn về hạ tầng lẫn cơ sở an sinh xã hội; quá trình thực hiện đầu tư gặp khá nhiều khó khăn do khác biệt 
về luật pháp, văn hóa; cơ chế đầu tư nước ngoài còn nhiều bất cập...

53   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Cơ hội:

• Giá cao su giữ mức cao ổn định từ năm 2022 và có thể kéo dài đến 2031 do tình trạng thiếu cung là cơ hội để DRI 
gia tăng năng lực tài chính, mở rộng đầu tư theo hướng đổi mới công nghệ, gia tăng hàm lượng chất xám, thu 
được giá trị gia tăng ngày càng cao.

• Nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, có trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, …
DRI đang trong lộ trình xây dựng Công ty theo hướng PTBV đây là cơ hội để các sản phẩm DRI nhanh chóng đáp 
ứng được nhu cầu tiêu dùng mới, tham gia chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.

• Hiệu quả của các gói hỗ trợ cùng với việc phổ cập vaccin giúp tăng trưởng kinh tế tại các nước lớn, Châu âu,…từ 
đó tăng cầu đối với cao su; Việc phổ cập vaccin tại Việt Nam và nước bạn Lào hiện nay sẽ hạn chế mức thấp nhất 
phải thực hiện giãn cách xã hội như những năm qua, tạo đà cho phát triển kinh tế.

• Việt Nam là một trong số những nước ký kết rất nhiều các hiệp định thương mại song phương, đa phương, hỗ trợ 
rất lớn cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thị trường Quốc tế trong đó có mặt hàng cao su.

• Chi phí tài chính của Công ty ngày càng giảm, do nợ vay giảm dần, là cơ hội để tăng tích lũy cho Công ty.

Thách thức:

• Tình hình địa chính trị phức tạp, giá dầu, vật tư và phân bón tăng cao, lạm phát tăng, chính sách Zero Covid của 
Trung Quốc là những yếu tố làm chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng lớn đến logistic và chuổi cung ứng toàn cầu, tác 
động tiêu cực đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty. 

• Nhu cầu của khách hàng đối với nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, nằm trong chuỗi cung ứng bền vững yêu 
cầu Doanh nghiệp phải định hướng lại chiến lược phát triển theo hướng bền vững, đây là một thách thức nhưng 
cũng là cơ hội để Cty mở rộng khách hàng và thị trường, sản xuất bền vững.

• Biến đổi khí hậu làm tăng tỷ lệ sâu bệnh và gây ra các sự kiện thời tiết cực đoan khó lường ảnh hưởng lớn đến 
năng suất và sản lượng các cây nông nghiệp khác nói chung và cây cao su nói riêng; buột Công ty phải có giải 
pháp đó là sản xuất bền vững để tham gia vào chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.

• Nguồn nhân lực hạn chế, cơ sở hạ tầng thấp tại nước bạn Lào là một trở ngại cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 
trong công tác quản trị Công ty.

• Nguyên liệu thay thế, Xu hướng Thế giới hướng đến dùng các nguyên vật liệu tái chế, bền vững và thân thiện với 
môi trường từ đó sẽ giảm nhu cầu cao su thiên nhiên.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cơ cấu tài sản:

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2020 31/12/2021
Tỷ trọng

Năm 2020 Năm 2021

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 149,399 194,451 12,38% 18,94%

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 1.057,625 832,462 87,62% 81,06%

Tổng Tài sản Tỷ đồng 1.207,024 1.026,913 100,00% 100,00%

Tổng tài sản giảm 180,111 tỷ đồng do trong năm khoản mục tài sản dài hạn giảm do khấu hao và chênh lệch tỷ 
giá do chuyển đổi Báo cáo tài chính của Công ty con ở nước ngoài. Tổng tài sản giảm nhưng tài sản ngắn hạn 
tăng 30,16%, chủ yếu đến từ khoản mục tiền và tương đương tiền (tăng 252,7%), làm thay đổi cơ cấu tài chính 
theo chiều hướng tích cực, tạo điều kiện tăng thanh khoản trong kinh doanh.

CƠ CẤU TÀI 
SẢN NĂM 

2020

CƠ CẤU TÀI 
SẢN NĂM 

2021

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

18,94%

81,07%

12,38%

87,62%
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Cơ cấu nguồn vốn:

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
31/12/2020 31/12/2021

Tỷ trọng

Năm 2020 Năm 2021

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 231,823 173,477 19,20% 16,89%

Nợ dài hạn Tỷ đồng 204,430 142,133 16,94% 13,84%

Tổng nợ phải trả Tỷ đồng 436,252 315,610 36,14% 30,73%%

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 770,771 711,302 63,86% 69,27%

Nguồn vốn Tỷ đồng 1.207,024 1.026,913 100,00% 100,00%

Nhìn chung, tổng nguồn vốn tại 31/12/2021 của DRI giảm, mức giảm chủ yếu đến từ việc Công ty trả bớt nợ vay 
và lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái (trong đầu tư) do chuyển đổi BCTC từ Công ty con tại Lào . Trong năm, Công ty đã 
trả bớt 126,46 tỷ đồng nợ gốc vay, góp phần đưa tổng số nợ phải trả giảm bớt 120,64 tỷ đồng so với năm 2020.

CƠ CẤU 
NGUỒN VỐN 

NĂM 2020

CƠ CẤU 
NGUỒN VỐN 

NĂM 2021

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu

19,20%

63,86%
16,94%

16,89%

69,27%

13,84%
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Về vườn cây

Vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao ổn định trên 1,8 tấn/ha, chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu 
khách hàng và thị trường.

Về cơ cấu tổ chức

Bộ máy quản lý gọn nhẹ, đội ngũ cán bộ nhiệt huyết với 
công việc; Năm 2021 tỷ lệ lao động gián tiếp/tổng lao 
động là 7,73%.

Xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống các quy trình, 
các chuẩn mực trong sản xuất và chế biến tích hợp giữa 
các quy định, quy trình FSC và quy trình quản lý chất 
lượng theo ISO từ đó giúp cho công tác quản lý ngày 
càng hiệu quả. Các hoạt động sản xuất kinh doanh phải 
tuân thủ theo quy định của các tiêu chuẩn quản lý Quốc 
tế như: tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025; Các quy định của FSC. 

Giao quyền chủ động cho lãnh đạo các đơn vị để thực 
hiện một cách linh hoạt kịp thời các kế hoạch của Công 
ty mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao.

Về chiến lược phát triển sản phẩm

Hiện nay công ty đang sản xuất 03 sản phẩm mủ cao 
su chủ lực là SVR3L, SVR10, và SVRCV60  đáp ứng 
được nhu cầu khách hàng. Công ty đẩy mạnh việc tiếp 
thị và sản xuất sản phẩm SVR CV có biên lợi nhuận cao 
hơn, tỷ trọng sản xuất và bán loại sản phẩm này liên tục 
tăng trưởng trong các năm qua. Tiếp tục nghiên cứu sản 
xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, nhu cầu 
khách hàng nhiều hơn và theo công nghệ mới. Đối với 
sản phẩm trái cây sẽ định hướng đạt tiêu chuẩn VietGap 
hoặc GloobalGap.

Tập trung cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và sản 
xuất ra những sản phẩm có chất lượng ổn định để cung 
cấp cho khách hàng.

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Năng suất (tấn/ha) 2,37 2,16 1,85 1,8 1,79

Sản lượng (tấn) 18.482,79 18.139,25 15.403 15.206 15.439

Về quảng bá thương hiệu

• Tham gia các hội trợ triển lãm, các hội nghị khách 
hàng do Hiệp hội cao su tổ chức, thông qua các tham 
tán thương mại để quảng bá sản phẩm của Công ty 
ra nước ngoài.

• Luôn chú trọng chất lượng sản phẩm, duy trì chất 
lượng ổn định, làm tốt khâu hậu mãi, luôn lắng nghe, 
đồng hành cùng khách hàng, từng bước củng cố 
thương hiệu DRI trên thị trường Quốc tế.

• Thực hiện công bố thông tin minh bạch, thực hiện tốt 
các nghĩa vụ nằm trong các giá trị cốt lõi của Công 
ty đó là Sự công bằng, Tính trách nhiệm, Tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình. 
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Kế hoạch phát triển trong năm 2022:

Căn cứ hoàn thành kế hoạch
• Chỉ đạo công tác chăm sóc vườn cây và tăng cường quản lý kỹ thuật vườn cây khai thác đảm bảo quy trình kỹ thuật 

sản xuất, tổ chức sản xuất, bố trí lao động hợp lý và tiếp tục thực hiện các chính sách đối với người lao động.
• Thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo giá thành sản xuất.
• Cân đối nguồn vốn và thực hiện các giải pháp tài chính nhằm đảm bảo dòng tiền để duy trì mọi hoạt động SXKD trong 

năm 2022 của toàn công ty.
• Nâng cao chất lượng sản phẩm, cố gắng đảm bảo chỉ tiêu xuất khẩu mủ cao su đạt 65% trên tổng lượng hàng xuất 

bán.
• Nắm bắt thị trường để thực hiện công tác bán hàng một cách hợp lý và hiệu quả trên cơ sở những quy định của công 

ty.
• Điều hành Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI hoàn thành kế hoạch sản lượng chuối, kiểm soát tốt giá 

thành sản xuất và đa dạng hóa thị trường để đảm bảo giá bán theo kế hoạch; chú trọng chăm sóc vườn sầu riêng đạt 
hiệu quả sinh trưởng phát triển tốt hơn, để đưa 70ha vườn KTCB vào kinh doanh năm 2023.

• Chỉ đạo Daklaoruco thực hiện kế hoạch Phát triển bền vững theo chủ trương của HĐQT, phấn đấu hoàn thành chứng 
nhận ISO về môi trường, hướng tới mục tiêu được cấp chứng chỉ FSC cho vườn cao su tại Daklaoruco, nhà máy chế 
biến mủ cao su tại Lào và mảng thương mại cho DRI.

• Tuân thủ các quy định theo tiêu chuẩn ISO 9001 hiện hành về Hệ thống quản lý và ISO/IEC 17025 trong kiểm tra chất 
lượng sản phẩm.

Các chỉ tiêu chính

Căn cứ tình hình cung cầu, thay đổi nhu cầu của khách hàng, năng lực sản xuất của Công ty cũng như dự báo về diễn 
biến sắp tới của nền kinh tế trong và ngoài nước, Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 
2022 như sau:
• Thu hoạch: 15.500 tấn cao su khô; 209 tấn điều tươi; 3.156 tấn chuối quả.
• Tổng doanh thu là 599.616 triệu đồng.
• Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 102.190 triệu đồng.
• Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 79.210 triệu đồng.
• Thu nhập bình quân gián tiếp: 17,62 triệu đồng/người/tháng; trực tiếp là: 5,02 triệu đồng/người/tháng.
• Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022: 7% vốn điều lệ.
• Trồng tái canh 151,29 ha cao su đã được thành lý năm 2021.
• Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển cao su bền vững, từng bước hoàn tất các thủ tục pháp lý, các tiêu chuẩn 

của FSC để tiến tới làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ FSC-FM cho sản phẩm gỗ, mủ của Daklaoruco, FSC-CoC 
cho Nhà máy Chế biến mủ Daklaoruco và thương mại của DRI.

• Chuyển sàn giao dịch cho cổ phiếu của Công ty từ UPCOM sang HNX.
• Tập trung chăm sóc vườn sầu riêng tại Công ty NNCNC DRI theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và có định danh 

vùng trồng, đảm bảo sản phẩm tiêu thụ thuận lợi.
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Ý kiến của Kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết 
quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 
cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

04 BÁO CÁO CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của HĐQT đối với thị trường cao su 
thế giới

Môi trường kinh tế vĩ mô và Hiệu quả của các 
chính sách tác động đến thị trường cao su

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của 
Công ty

Kế hoạch và định hướng của HĐQT



THÔNG TIN KHÁI QUÁT



ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp trong ngành cao su 
vẫn đạt kết quả tốt. Nhu cầu thị trường gia tăng và giá cả xuất hàng ra thế giới cũng đạt mức cao nhất trong 10 năm 
với kim ngạch xuất khẩu đạt mức 3 tỷ USD bất chấp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Năm 2022 Theo dự báo của các chuyên gia, triển vọng nhu cầu về cao su tự nhiên của thế giới sẽ tăng lên trong thời 
gian tới. Việc mở lại biên giới quốc tế của một số quốc gia và nối lại các hoạt động kinh tế đã góp phần đáng kể vào 
sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng cao su trong năm 2022. Vì vậy, triển vọng ngành cao su năm 2022 giá bán sẽ tiếp tục 
giữ ở mức như năm vừa qua.

Bên cạnh ảnh hưởng của giá dầu thô tăng, giá cao su cũng đang hưởng lợi từ chênh lệch cung cầu. Theo ước tính 
của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, sản lượng cao su toàn cầu trong năm 2022 có thể đạt 14,55 triệu tấn 
trong khi nhu cầu tiêu thụ có thể lên đến 14,8 triệu tấn tăng từ 4%-5% so với năm 2021.

Trong giai đoạn từ 2022 - 2024 được dự báo là chu kỳ tăng mạnh của giá cao su do nguồn cung đang giảm dần do 
diện tích vườn cao su giảm và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội cho xuất khẩu cao su của Việt Nam có 
thể tiếp tục được hưởng lợi về giá.

Ngoài ra, việc đạt được giá cả xuất khẩu tốt, là do 
chất lượng các vườn cao su trong cả nước đang 
được nâng lên, đạt chuẩn quy định của ngành. Nhiều 
vườn cao su của công ty, thậm chí vườn cao su tiểu 
điền của người dân, đều được thay đổi theo hướng 
áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hiệp hội 
Cao su Việt Nam đang đẩy mạnh việc cấp nhãn hiệu 
chứng nhận Cao su Việt Nam/Việt Nam Rubber. 
Đây là một trong những việc làm cần thiết bên cạnh 
việc nâng chất lượng trồng và chế biến cao su nhằm 
hướng đến xây dựng thương hiệu cho cao su Việt.
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Năm 2021, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, 

dẫn tới kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 

thức nhưng nhờ việc đẩy nhanh tiến trình bao phủ vaccine, việc linh 

hoạt điều chỉnh chiến lược chống dịch, các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp và người dân, lạm phát ở mức thấp nhất trong 6 năm, xuất 

nhập khẩu đạt mức kỷ lục, thu hút đầu tư nước ngoài hồi phục… Đây 

là tiền đề quan trọng giúp nền kinh tế hồi phục và bật tăng mạnh mẽ 

trong năm 2022.

Trong những năm qua Chính phủ đã ký rất nhiều các hiệp định đa 

phương, song phương với mục đích tạo việc làm cho người dân, đẩy 

mạnh xuất nhập khẩu. Hiệu quả của những chính sách này hỗ trợ 

rất nhiều cho các doanh nghiệp mà cụ thể trong những năm gần đây 

nước ta luôn có thặng dư thương mại, xuất khẩu của Việt Nam đã 

có một bước tiến lớn, cao su cũng được hưởng lợi từ những chính 

sách này với kim ngạch xuất khẩu đều tăng trưởng hàng năm. Năm 

2022, Bộ NN&PTNT đặt kế hoạch kim ngạch xuất khẩu cao su là 3,5 

tỷ USD, tăng 16,7% so năm 2021 nhưng dự kiến sẽ vượt con số này. 

( Báo Lao động online số ngày 9/1/2022)

Bước vào năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP 

ngày 8/1/2022 đưa ra chủ đề điều hành của năm mới là “Đoàn kết kỷ 

cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. 

Các hoạt động kinh tế - xã hội được dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn 

khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và Việt Nam tiếp tục chiến 

lược sống chung an toàn với Covid-19.

MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHÍNH SÁCH TÁC 
ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CAO SU 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 
2021:
 Năm 2021 dưới ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 
lần thứ 4, việc giãn cách xã hội thực hiện kéo dài hơn, tình trạng 
thiếu container rỗng, thiếu tàu, tình hình thời tiết cực đoan, giông 
lốc, chính sách tiền tệ của nước Lào là những yếu tố tác động đến 
kết quả kinh doanh của DRI trong năm 2021. Tuy nhiên với sự chỉ 
đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của tập thể CBCNV DRI và đặc 
biệt sự cố gắng vượt qua mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ công 
nhân viên, người lao động tại Daklaoruco, DRI đã gặt hái được 
kết quả kinh doanh ấn tượng với chỉ tiêu doanh thu đạt 101,9% kế 
hoạch và 135,4 % so cùng kỳ, lợi nhuận đạt 191,8% kế hoạch và 
342,1 % so cùng kỳ, tỷ lệ xuất khẩu 65,59%,  đạt 100,91% so kế 
hoạch và 104,31% so cùng kỳ. Bảo toàn được nguồn vốn và tình 
hình tài chính lành mạnh là những tiền đề để DRI hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu năm 2022.

Nhận định việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:
 Năm 2022 dự báo sẽ còn những khó khăn, thách thức đối  
với ngành cao su nói chung và DRI nói riêng khi tình trạng thiếu 
container rỗng, thiếu tàu vẫn còn, tình hình lạm phát tại các nước 
lớn, cuộc chiến Nga-Ucraina,…đã đẩy giá dầu và các hàng thiết 
yếu tăng mạnh kéo theo chi phí sản xuất của các doanh nghiệp 
cũng tăng theo vì vậy dự phóng giá thành năm 2022 sẽ tăng cao 
hơn so năm 2021, nếu sản lượng khai thác dừng ở mức hoàn 
thành kế hoạch.
 Đặc thù cao su là cây trồng chịu rủi ro bởi yếu tố khí hậu 
thời tiết, những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 
tình hình thời tiết ngày càng cực đoan là những yếu tố ảnh hưởng 
đến sản lượng khai thác từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của DRI.
 Ngoài ra tình trạng thiếu hụt lao động gián tiếp tại Dak-
laoruco, các chính sách tài chính tiền tệ của Việt Nam, Lào, tình 
hình kinh tế vĩ mô,…là những yếu tố sẽ có tác động đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của DRI.
 Bên cạnh những thách thức thì ngành cao su nói chung 
và DRI cũng có những điểm sáng khi giá cao su dự báo sẽ còn 
tăng do nhiều yếu tố trong đó có yếu tố chính là thiếu cung. Vườn 
cao su của DRI đều đang trong chu kỳ kinh doanh ổn định, tỷ lệ 
xuất khẩu cao, DRI đang trong lộ trình chuyển đổi công ty theo 
hướng phát triển bền vững đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng 
nhất là khách hàng Mỹ, EU,…là những điểm tích cực trong năm 
2022 và những năm tiếp theo.
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Về trách nhiệm môi trường và Xã hội:
 Năm 2021 do tình hình dịch bệnh tình trạng giãn cách xã 
hội và đóng cửa biên giới liên tục dẫn đến nhiều hạng mục trong 
kế hoạch phát triển bền vững đã không thực hiện được. Trong bối 
cảnh khó khăn chung, DRI ngoài việc duy trì các nội dung đã thực 
hiện theo kế hoạch còn nỗ lực thực hiện các nội dung trong kế 
hoạch PTBV theo hình thức online và offline phù hợp với từng thời 
điểm, theo đó nhiều nội dung đã được triển khai như: xây dựng 
được bộ khung phương án phát triển rừng bền vững, hoàn thiện 
các quy trình liên quan đến cộng đồng, người lao động, hệ thống 
môi trường ISO 14.000,…
 Tại phiên họp ngày 29/12/2021 HĐQT đã ban hành nghị 
quyết thông qua việc thuê tư vấn thực hiện các hướng dẫn để 
tiến tới được cấp chứng nhận FSC/FM cho diện tích cao su tại 
Lào, chứng nhận FSC/CoC cho nhà máy chế biến mủ cao su và 
FSC/CoC cho mảng thương mại của DRI để đáp ứng yêu cầu của 
những thị trường cao cấp như EU, Mỹ,…bộ tiêu chuẩn này được 
nhiều thị trường  và khách hàng chấp nhận có thể đem lại giá trị 
cao nhất cho sản phẩm khi đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về môi 
trường và xã hội. Đây cũng là mục tiêu nhằm đưa sản phẩm cao 
su của DRI đủ vị thế cạnh tranh trên thị trường Quốc tế cũng như 
đáp ứng các tiêu chí rừng bền vững, tuân thủ yêu cầu của các nhà 
nhập khẩu sản phẩm cao su Việt Nam trong tương lai gần.
 DRI cũng chuẩn bị xây dựng tiêu chuẩn VietGap, Global-
gap cho sản phẩm Quả sầu riêng xuất khẩu và bán nội địa. Khi 
đạt được những chứng nhận này đồng nghĩa với việc DRI cam kết 
thực hiện các trách nhiệm về mội trường và xã hội theo quy định 
của bộ tiêu chuẩn đề ra. 

Về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:
 Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng quy 
định của Pháp luật, điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ Công ty; 
Đã điều hành Công ty hoàn thành tốt nhất ở mức có thể các chỉ 
tiêu chính, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao; thường xuyên xin 
ý kiến HĐQT về mặt chủ trương đối với những vần đề vượt thẩm 
quyền, tham mưu cho HĐQT những giải pháp góp phần vào sự 
phát triển chung của Công ty.
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Định hướng của HĐQT

• Đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự quản lý các cấp tại Daklaoruco, theo hướng đảm bảo tính ổn định, kế thừa.
• Chỉ đạo sát sao Ban điều hành tổ chức sản xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, tạo lợi nhuận tích lũy, 

đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho Công ty. Duy trì việc chia cổ tức ổn định cho cổ đông.
• Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế trên quan điểm trách nhiệm với mội trường và xã hội, 

hướng đến những thị trường cao cấp như Mỹ, EU, Hàn quốc,….với tỷ lệ xuất khẩu ổn định 65% trên tổng lượng 
hàng tiêu thụ hàng năm. Gia tăng sản lượng mủ SVR CV trong cơ cấu sản phẩm mủ cao su.

• Phấn đấu hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trong năm 2022. Tiếp 
tục hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội, tổ chức khoa học kỹ thuật,...triển khai lộ trình xây dựng 
công ty theo hướng PTBV như kế hoạch đề ra.

• Chuyển sàn giao dịch từ UpCom sang HNX, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 50% nhằm thu hút thêm 
những nhà đầu tư ngoài nước.

• Tập trung chăm sóc thâm canh vườn sầu riêng, xây dựng sản phẩm sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap 
đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và bán siêu thi trọng nước.

• Triển khai phương án thanh lý vườn cây cao su kém hiệu quả tại Daklaoruco, theo Phương án đã được ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 thông qua, trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty trong từng giai 
đoạn, có kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn để tái canh hiệu quả.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Tiếp tục chỉ đạo Chương trình phát triển cao su bền vững, từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các tiêu 
chuẩn của FSC và xin cấp Chứng chỉ rừng Quốc tế FSC FM/CoC cho gỗ và mủ cao su tại Công ty TNHH cao su 
Đắk Lắk, tỉnh Champasak, CHDCND Lào trực thuộc DRI và FSC CoC thương mại cho DRI, khi đủ điều kiện; Phấn 
đấu đến năm 2025 sẽ được cấp chứng chỉ FSC.

• Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì, tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị mở rộng thị 
trường, khách hàng, từng bước xây dựng thương hiệu DRI có uy tín trên thị trường thế giới.

• Nghiên cứu sản xuất thêm sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như sản phẩm CV, SVR10  công nghệ mới nhằm 
tạo thế chủ động, khi thị trường cần mặt hàng nào thì DRI luôn trong tâm thế chủ động sản xuất và tiêu thụ.

• Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là cán bộ quản lý, có kế hoạch tuyển 
dụng và đào tạo đội ngũ lao động gián tiếp là người Lào nhằm dần thay thế người Việt Nam làm việc tại nước bạn.

• Hàng năm từ nguồn lợi nhuận thực hiện trích lập các quỹ trong đó có nguồn quỹ đầu tư phát triển nhằm đảm bảo 
cho kế hoạch tái canh vườn cao su của DRI sau này và duy trì việc chia cổ tức ổn định cho các cổ đông.

• Triển khai Kế hoạch khai thác, thanh lý và trồng tái canh vườn cao su kém hiệu quả, phù hợp với thời hạn của hợp 
đồng tô nhượng đất với Chính phủ Lào. Định hướng xây dựng xưởng sơ chế gỗ tại Daklaoruco để tận dụng cây 
cao su trong thời kỳ thanh lý, nếu tính hiệu quả cao.
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Các biện pháp thực hiện 

• Thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, đảm bảo sự sinh trưởng phát triển của vườn cây cao su, đảm bảo thời gian khai 
thác tối ưu, cho năng suất cao, ổn định; đẩy mạnh công tác chế biến, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm mủ 
cao su, từng bước xây dựng thương hiệu DRI-Daklaoruco trở thành thương hiệu được nhiều thị trường trên thế 
giới biết đến. 

• Duy trì bộ máy quản lý gọn nhẹ trên cơ sở nâng cao năng lực đội ngũ CBCNV  tại công ty mẹ và công ty con Dak-
laoruco, Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lao động, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao 
động. Làm tốt công tác quản lý, quản trị tốt giá thành nhằm tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông. 

• Xây dựng lộ trình, kế hoạch phấn đấu đến năm 2025 được cấp chứng nhận rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn 
chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) cho toàn bộ diện tích vườn cao su tại Daklaoruco, theo dõi giám sát việc triển khai 
kế hoạch, nếu dịch Covid -19 được ngăn chặn hiệu quả.

• Phát triển thêm dự án mới, đầu tư vào các lĩnh vực mà công ty có ưu thế, nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn Điều lệ 
mà hiện tại Công ty đang cho Daklaoruco vay để đầu tư trồng cao su tại Lào và nguồn vốn trích hàng năm từ Quỹ 
đầu tư phát triển khi công ty có lợi nhuận. Đối với những dự án hiệu quả, khả năng sinh lời cao DRI sẽ có kế hoạch 
thu hút nguồn vốn đầu tư từ các cổ đông là tổ chức, cá nhân.

• Thực hiện việc thanh lý những vườn cao su kém hiệu quả tại Daklaoruco và thực hiện xây dựng vườn nhân giống 
cao su; trồng tái canh theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua; gắn với đầu tư nhà máy chế 
biến gỗ cao su xuất khẩu.
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Mục tiêu phát triển bền vững

Nguyên tắt phát triển bền vững

Chiến lượt phát triển bền vững ngắn hạn, trung 
hạn và dài hạn

Phương thức tiếp nhận và ghi nhận ý kiến phản 
hồi của các bên liên quan

Phát triển bền vững hướng tới tiệm cận với các 
chỉ tiêu Phát triển bền, vững của LHQ

Vai trò và trách nhiệm của các cấp quản lý 
trong việc triển khai phát triển bền vững của 
Doanh nghiệp
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hiệu quả về kinh tế- Bảo vệ môi trường- Trách nhiệm xã hội mà cụ thể là Đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên 
liên quan gồm:
• Doanh nghiệp: Sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
• Khách hàng: Tuân thủ cam kết, cung cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng ổn định, đa dạng, làm tốt 

hậu mãi.
• Nhà đầu tư: Sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn lực, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Đảm bảo lợi ích của 

cổ đông.
• Người lao động: có cơ hội được đào tạo, phát triển nghề nghiệp, tự do tham gia hiệp hội đoàn thể được nhà 

nước cho phép, trả lương đầy đủ, đúng hẹn, thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ khác.
• Nhà cung cấp: Thỏa thuận công bằng, hướng tới lựa chọn nhà cung cấp cùng chí hướng về PTBV để xây 

dựng chuỗi cung ứng toàn diện về PTBV.
• Môi trường, xã hội, cộng đồng: Sử dụng hiệu quả tài nguyên, thực hiện tốt an sinh xã hội, thường xuyên 

tham vấn cộng đồng về các vấn đề liên quan, hỗ trợ cộng đồng.
• Cơ quan quản lý nhà nước: Tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, cung cấp thông tin 

đầy đủ , kịp thời theo yêu cầu.
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• Trách nhiệm: Tuân thủ pháp luật của VN và các quốc gia mà DRI đầu tư, Công nhận quyền lợi của các bên 
liên quan theo quy định của Pháp luật.

• Trách nhiệm Giải trình: Đảm bảo việc hoạch định chiến lược cho Công ty, thực thi việc giám sát có hiệu quả 
hoạt động của HĐQT, đảm bảo việc giải trình của HĐQT đối với cổ đông và các bên liên quan.

• Công bằng: Đối xử công bằng với tất cả cổ đông kể cả cổ đông nhỏ lẻ.
• Bền vững: Đảm bảo lợi ích bền vững cho các bên liên quan, đảm bảo hài hòa giữa phát triển công ty và phát 

triển kinh tế - xã hội và môi trường.
• Minh bạch: Đảm bảo việc công khai thông tin về các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp theo quy định, kịp thời 

và chính xác. Ngoài việc công bố thông tin theo quy định của thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 
của Bộ Tài chính,  DRI còn chủ động công bố những thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty hàng 
tháng để các nhà đầu tư biết. Năm 2020, HĐQT Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về Lựa chọn nhà thầu 
mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty DRI và các công ty con, qua 
đó đảm bảo hoạt động của Công ty ngày một mình bạch, hiệu quả hơn. Năm 2021, Công ty đã hoàn tất việc 
biên soạn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, phù hợp với Luật 
DN 2020 và Luật chứng khoán 2019 để trình ĐHĐCĐ thông qua đồng thời HĐQT cũng ban hành các quy chế 
để phù hợp với điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và các văn bản pháp luật hiện hành khác như: Quy chế quản 
lý tài chính, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế cử người đại diện phần vốn của DRI tại doanh nghiệp khác...
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• Giảm thời gian thu hoạch mủ bằng cách 
lập các trạm thu mủ trong lô cao su, 
giảm thời gian vận chuyển, tận thu mủ 
tráng thùng, tránh gây ô nhiễm tại khu 
dân cư.

• Thay đổi tập quán du canh du cư, cải 
tiến kỹ thuật canh tác, tăng cường hiệu 
quả và năng suất công việc.

• Tạo môi trường làm việc an toàn, đảm 
bảo sức khỏe người lao động.

• Thông tin được công khai, minh bạch 
đến các đối tác và công chúng.

• Tạo thêm nhiều việc làm cho cư dân 
trong khu vực, góp phần phát triển kinh 
tế xã hội đất nước.

• Tiếp tục cải tạo hệ thống xử lý nước 
thải, thuê tư vấn xây dựng hệ thống 
quản lý môi trường được chứng nhận 
ISO 14000.

• Tiếp tục thực hiện các hạng mục theo kế 
hoạch phát triển bền vững giai đoạn 1, kế 
hoạch chi tiết  trong năm 2021.

• Năm 2021: Sửa đổi bổ sung và áp dụng 
các quy trình kỹ thuật sản xuất; quy trình 
quản trị Công ty tại Daklaoruco theo 
hướng bền vững. Được công nhận hệ 
thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn 
ISO 14000.

• Triển khai kế hoạch phát triển bền vững 
giai đoạn 2, phấn đấu năm 2022 được 
cấp chứng nhận FSC cho diện tích cao 
su đủ điều kiện tại Daklaoruco.

• Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu 
mủ cao su một cách bền vững.

• Ổn định diện tích chuối và sầu riêng trồng 
tại Cư Kpô, Krông Buk, Đắk Lắk; làm thủ 
tục để cấp chứng nhận VietGap, Global-
Gap và xuất xứ hàng hoá cho sản phẩm 
quả sầu riêng, đảm bảo xuất khẩu tốt.

Ngắn hạn (năm 2021) Giai đoạn 2021 -2025

Ngắn hạn (năm 2021)

• Giảm thời gian thu hoạch mủ bằng cách 
lập các trạm thu mủ trong lô cao su, 
giảm thời gian vận chuyển, tận thu mủ 
tráng thùng, tránh gây ô nhiễm tại khu 
dân cư;

• Thay đổi tập quán du canh du cư, cải 
tiến kỹ thuật canh tác, tăng cường hiệu 
quả và năng suất công việc;

• Tạo môi trường làm việc an toàn, đảm 
bảo sức khỏe người lao động;

• Thông tin được công khai, minh bạch 
đến các đối tác và công chúng.

• Tạo thêm nhiều việc làm cho cư dân 
trong khu vực, góp phần phát triển kinh 
tế xã hội đất nước.

• Tiếp tục cải tạo hệ thống xử lý nước 
thải, thuê tư vấn xây dựng hệ thống 
quản lý môi trường được chứng nhận 
ISO 14000

Dài hạn (tầm nhìn tới năm 2025)

• Tiếp tục thực hiện các hạng mục theo kế 
hoạch phát triển bền vững giai đoạn 1, kế 
hoạch chi tiết  trong năm 20121

• Năm 2022: Sửa đổi bổ sung và áp dụng 
các quy trình kỹ thuật sản xuất; quy trình 
quản trị Công ty tại Daklaoruco theo 
hướng bền vững. Được công nhận hệ 
thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn 
ISO 14000;

• Triển khai kế hoạch phát triển bền vững 
giai đoạn 2, phấn đấu năm 2022 được 
cấp chứng nhận FSC cho diện tích cao 
su đủ điều kiện tại Daklaoruco;

• Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu 
mủ cao su một cách bền vững.

• Ổn định diện tích chuối và sầu riêng trồng 
tại Cư Kpô, Krông Buk, Đắk Lắk; làm thủ 
tục để cấp chứng nhận VietGap, Global-
Gap và xuất xứ hàng hoá cho sản phẩm 
quả sầu riêng, đảm bảo xuất khẩu tốt.

Do tình hình dịch bệnh Covid nhiều nội dung 
không triển khai được, Ban điều hành tiếp tục 
thực hiện một số nội dung có thể thực hiện 
offline theo kế hoạch mà HĐQT ban hành, cụ 
thể như:  
• Cập nhật và lập danh mục các quy định 

của Công ước quốc tế, nước CHDCND 
Lào liên quan đến hoạt động của Công ty, 
xây dựng các quy trình theo yêu cầu của 
FSC, xây dựng phương án PTBV.

• Rà soát đất đai, hoàn thiện hệ thống xử 
lý nước thải.

• Biên soạn các quy trình theo yêu cầu của 
của FSC và triển khai áp dụng: Quy định 
về tham vấn cộng động, xử lý khiếu nại, 
các chính sách về lao động.

• Xây dựng phương án Phát triển bền 
vững,…; Xây dựng môi trường làm việc 
an toàn.

• Công khai, minh bạch thông tin.
• Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức 

NGOs: PanNature, Forestrends, FSC Việt 
Nam, VRA...  hỗ trợ khảo sát đánh giá 
và định hướng phát triển bền vững của 
Công ty.

• Được cấp ISO 14000 cho hệ thống quản 
lý môi trường.

• Xây dựng Phương án Quản lý rừng bền 
vững, hướng tới đáp ứng các tiêu chí của 
FSC; lập bản đồ số cho vườn cao su của 
Daklaoruco.

• Được chứng nhận FSC-FM cho diện tích 
cao su đạt chuẩn bao gồm cả sản phẩm 
mủ và gỗ cao su; Chứng chỉ FSC-CoC 
cho Nhà máy Chế biến mủ tại Daklaoruco 
và lĩnh vực thương mại của DRI.

• Duy trì các hoạt động của công ty theo 
các quy định của FSC và thường xuyên 
cập nhật các quy định mới của FSC, công 
ước quốc tế  để cải tiến hệ thống ngày 
một hiệu quả hơn.

• Được cấp chứng nhận tiêu chuẩn Viet-
Gap hoặc GloobalGap và xuất xứ hàng 
hóa cho sản phẩm trái sầu riêng.

• Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ 
chức NGOs trong quá trình thực hiện 
Chương trình phát triển bền vững.

Ngắn hạn (năm 2021) Giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn 2054
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LIÊN QUAN

• Cổ đông/nhà đầu tư: Gặp gỡ trực tiếp, thông qua ĐHĐCĐ, fanpace, Website;
• Người Lao động: Gặp trực tiếp, hội nghị người lao động, các chương trình đào tạo, tổ 

chức công đoàn, số hotline; 
• Khách hàng: Thông qua đội ngũ bán hàng, gặp gỡ trực tiếp khách hàng, trao đổi online, 

các buổi gặp mặt khách hàng hàng năm do Hiệp hội cao su tổ chức hoặc các hội nghị, hội 
chợ xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế;

• Đối tác/nhà cung cấp: Gặp gỡ trực tiếp;
• Cộng đồng: Bản trưởng, tham gia họp cộng đồng, các buổi tham vấn cộng đồng, công 

khai số điện thoại hotline;
• Cơ quan quản lý: Thông qua các buổi họp, gặp mặt do Chính phủ, các Bộ, Sở Ban ngành, 

Hiệp hội Cao su Lào, Hiệp hội Cao su Việt Nam, Hiệp hội Trái cây Việt nam tổ chức, trao 
đổi thông tin qua đường văn bản,...
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Hành động cụ thể

Các bên 

liên quan

Các nội dung 

được quan tâm
Hành động của DRI năm 2021 Kết quả

Cổ đông/ 

Nhà đầu tư

Hoạt động kinh 

doanh tăng 

trưởng bền 

vững hiệu quả

Quản trị tốt giá thành, linh hoạt trong điều hành 

sxkd trong bối cảnh dịch bệnh covid tác động tiêu 

cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;

Điều chỉnh các chính sách hỗ trợ người lao động;

Tăng đầu tư phân bón cho vườn cây;

Tăng cường tỷ lệ xuất khẩu, gia tăng tỷ trọng sản 

xuất và bán hàng CV là loại hàng có giá trị gia 

tăng cao.

Trong khó khăn chung DRI đã nỗ 

lực không những duy trì mà còn 

tăng trưởng tỷ lệ xuất khẩu, Do-

anh thu và lợi nhuận đều vượt kế 

hoạch trong đó chỉ tiêu lợi nhuận 

đã vượt 91,8% kế hoạch đề ra. 

  

Chi trả cổ tức cho cổ đông cao 

hơn kế hoạch (140%KH);

Hàng tháng đều công bố thông 

tin về tình hình hoạt động của Cty 

trên Website, Fanpace DRI.

Đối xử bình 

đẳng và đảm 

bảo quyển lợi 

cổ đông

Thông tin về đại hội đồng cổ đông, về các nghị 

quyết của HĐQT, về tình hình kinh doanh của 

công ty đều được công bố công khai tới tất cả 

các cổ đông; 

Các kiến nghị của cổ đông đều được tiếp thu và 

phản hồi kịp thời tại các kỳ ĐHĐCĐ hoặc trả lời 

bằng văn bản/email khi cổ đông gởi kiến nghị tới 

Công 

Cung cấp thông tin về hoạt động 

của Cty hàng tháng;

Xây dựng trang fanpage DRI để 

cập nhật thông tin đếp các cổ 

đông nhanh nhất;

Trong năm không có khiếu nại 

của cổ đông về các vấn đề liên 

quan đến quyền lợi của cổng 

đông cũng như những thắc mắc, 

cần giải trình về hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty;

Tuân thủ pháp 

luật. thông tin 

minh bạch

Hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ luật pháp;

Đảm bảo các quy định về công bố thông tin và 

duy trì việc công bố thông tin theo quy chế;

Cải tạo nâng cấp website theo hướng để cổ đông 

dễ dàng tuy cập và tìm kiếm thông tin khi cần 

thiết.

Trong năm 2021 Công ty ko vi 

phạm các quy định liên quan đến 

pháp luật;

Ban hành Quy chế công bố thông 

tin theo quy định của Thông tư 

96/2020/TT-BTC 
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Các bên 

liên quan

Các nội dung 

được quan tâm
Hành động của DRI năm 2021 Kết quả

Khách 

hàng

Chất lượng sản 

phẩm ổn định, 

đáp ứng nhu cầu 

khách hàng;

Tăng cường chỉ 

tiêu xuất khẩu;

Không ngừng 

mở rộng thị 

trường.

Không ngừng cải tiến chất lượng SP, giảm 

khiếu nại của khách hàng về sản phẩm và 

dịch vụ của Cty;

Tích cực tìm kiếm khách hàng, gia tăng bán 

sản phẩm SVR CV là những loại cao cấp có 

giá trị giá tăng cao;

Hàng năm bảo dưỡng máy móc thiết bị và 

trang bị các thiết bị đảm bảo chất lượng sản 

phẩm ổn định.

Sản phẩm đã xâm nhập vào những thị 

trường khó tính như Mỹ, EU,…

Năm 2021: Tỷ lệ xuất khẩu 65,59 % đạt 

100,91 % kế hoạch và 104,31 % so năm 

2020. Trong đó hàng SVRCV, chiếm tỷ 

lệ 13,89 % tổng sản lượng xuất bán, 

tăng 76% khối lượng so với năm 2020;

Trong năm không có khiếu nại nào của 

khách hàng về sản phẩm và dịch của 

Công ty.

Người lao 

động

Môi trường làm 

việc năng động, 

chuyên nghiệp;

Chế độ đãi ngộ 

tốt;

Cơ hội đào tạo, 

phát triển nghề 

nghiệp;

Thường xuyên 

tuyển dụng cán 

bộ chuyên môn 

nghiệp vụ, trong 

đó có chú trọng 

người Lào.

Phân quyền và trách nhiệm cho nhân viên;

Đảm bảo chế độ lương, thưởng và các chế 

độ BH khác; hỗ trợ kinh phí khi tình hình dịch 

bệnh Covid-19 xảy ra;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao 

kiến thức, kỹ năng làm việc.

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch 

bệnh nhiều chương trình đào tạo phải 

dừng lại, một số chương trình chuyển 

qua đào tạo online, trong năm Công ty 

đã đào tạo 3.082 lượt  về đào tạo thợ 

cạo, tay nghề khai thác, đánh giá nội 

bộ hệ thống quản lý môi trường, chuyển 

đổi hệ thống kế toán,…

Mức lương bình quân trả cho người 

lao động năm 2021 đối với gián tiếp 

là  16,71 triệu đồng/người/tháng tăng 

9,57% so với kế hoạch; lao động trực 

tiếp bình quân là 5,03 triệu đồng/ng/

tháng đạt 88% so kế họach do Công 

nhân trực tiếp nhận lương khoán theo 

sản phẩm, khi sản lượng không hoàn 

thành kéo theo thu nhập giảm tương 

ứng, tuy nhiên mức thu nhập này cũng 

cao hơn so với mức thu nhập chung 

bình quân của người Lào tại thời điểm.

CBCNV được tham gia đầy đủ các 

khoản BHXH, YT, BHCN
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Các bên 

liên quan

Các nội dung 

được quan tâm
Hành động của DRI năm 2021 Kết quả

Cộng đồng

Hỗ trợ sinh kế 

cho cộng đồng;

Tham gia đóng 

góp xây dựng 

hạ tầng kinh 

tế-xã hội địa 

phương.

Ưu tiên tuyển dụng người dân trong vùng dự án 

để tạo sinh kế ổn định và lâu dài cho người dân;

Tại mỗi Nông trường đều có trạm y tế của Công ty 

để hỗ trợ sơ cứu ban đầu, tham gia cùng y tế địa 

phương về tuyên truyền phòng chống bệnh dịch;

Hỗ trợ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid

Tham gia hiến máu nhân đạo;

Hỗ trợ địa phương làm đường.

Tạo công ăn việc làm ổn định cho 

hơn 2.220 công nhân người Lào, 

trong đó có cộng đồng dân cư tại 

dự án;

Năm 2021, Công ty hỗ trợ địa 

phương trang công tác phòng 

chống dịch Covid-19, xây dựng 

sửa chữa trường học,.. số tiền 

khoảng 470 triệu đồng 

Hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

có trách nhiệm, 

bảo vệ môi 

trường.

Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế 

biến;

Thuê tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi 

trường theo tiêu chuẩn ISO 14.001;

Sử dụng tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu, tái 

chế nguyên vật liệu; tái sử dụng nước...

Công ty đầu tư hệ thống xử lý 

nước thải, đảm bảo nước thải đạt 

chuẩn khi xả thải ra môi trường;

Đang thực hiện xây dựng hệ 

thống quản lý môi trường theo 

tiêu chuẩn ISO 14.001 phấn đấu 

năm 2022 được chứng nhận.

Đối tác /nhà 

cung cấp

Đối xử công 

bằng. Có chỉ 

tiêu đánh giá rõ 

ràng;

Tôn trọng cam 

kết.

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, 

công khai minh bạch;

Thực hiện đúng hợp đồng cam kết;

HĐQT Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về 

Lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động 

SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của 

Công ty DRI và các công ty con.

Các nhà cung ứng vẫn tiếp tục 

đồng hành cùng với công ty;

Mở rộng thị trường xuất khẩu mủ 

cao su thiên nhiên, tỷ lệ xuất khẩu 

đạt trên 65%.

 

Cơ quan 

quản lý

Thực hiện đúng 

pháp luật trong 

sản xuất kinh 

doanh

Thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ nộp 

ngân sách, thuế

Không bị xử phạt do vi phạm 

pháp luật;

Thực hiện nộp ngân sách nhà 

nước Việt Nam và Lào 48,56 tỷ 

đồng tăng 71,28% so năm 2020 

( năm 2020 nộp ngân sách 28,35 

tỷ đồng).
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Các nội dung phát triển bền vững theo 16  tiêu chí cỉa LHQ (đến năm 2030)

Xoá nghèo - Giảm nghèo

Hành động:
• Ưu tiên tuyển dụng công nhân trong vùng dự án.
• Tạo sinh kế, thu nhập ổn định cho người dân trong vùng. 
• Góp phần thay đổi nếp sống từ phụ thuộc vào rừng, trồng những cây công nghiệp ngắn ngày sang làm công nhân 

cao su.

          Kết quả đạt được:
• Năm 2021 Công ty đã tạo việc làm cho 2396 lao động trong đó có 2225 lao động là người Lào. Phát triển hoàn 

thiện dự án trồng cây ăn quả tại Cư Kpô, Krông Buk, Việt Nam tạo việc làm mới cho 36 lao động làm việc thường 
xuyên, chưa kể lao động mùa vụ. 

• Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2021 là 5,03 triệu đồng/người/tháng, lao động gián tiếp lương 
bình quân 16,71 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với mặt bằng chung thu nhập của người dân Lào tại thời điểm.

Sức khoẻ

Hành động:
• Từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
•  Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. 
• Thực hiện đóng các loại BH bắt buộc cho người lao động. 
• Không sử dụng các loại hóa chất trong sản xuất, chế biến ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, người tiêu 

dùng.

          Kết quả đạt được:
• Công ty khuyến khích tất cả người lao động đều tham gia BHXH, bảo hiểm y tế;
• Ngoài BHXH, BHYT Công ty còn mua BHCN cho toàn thể CBCNV có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên; 
• Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động;
• Tất cả công nhân viên được khám sức khỏe định kỳ;
• Chỉ sử dụng những hóa chất trong sản xuất, chế biến được phép của nhà nước và phù hợp với quy định Quốc tế;
• Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng hóa chấp hợp chuẩn;
• Đầu tư xây dựng nhà ở và kéo điện sinh hoạt cho công nhân khai thác mủ tại Lào;
• Đầu tư các trạm thu mủ tại các lô cao su để giảm thời gian chờ xe vận chuyển và dùng bơm mủ nước lên bồn để 

vận chuyển về nhà máy tại NT1, 3 – Daklaoruco nhằm đảm bảo an toàn lao động, giảm khối lượng công việc nặng 
nhọc cho công nhân.

PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN VÀ GHI NHẬN Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN 
LIÊN QUAN

Quan hệ đối tác toàn cầu

Hành động:
• Tăng cường hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ, Hiệp hội trong việc xây dựng doanh nghiệp theo hướng phát 

triển bền vững.

          Kết quả đạt được:
• Năm 2021, Daklaoruco tham gia Hiệp hội cao su Lào (LRA);
• DRI tiếp tục tham gia Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA); Công ty nỗ lực mở rộng quan hệ với các Hiệp hội, tổ chức 

phi chính phủ tại Việt Nam (PanNature; Forestrends; FSC Viết Nam...) cũng như nước bạn Lào để cùng trao đổi, 
hợp tác trong việc phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường,..hướng tới xây dựng nền tảng sản xuất bền vững.
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Giáo dục chất lượng

Hành động:
• Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, quản lý, … cho CBCNV, phối hợp tổ chức khóa học về 

phương pháp làm việc với cộng đồng cho 1 số bản trưởng.

          Kết quả đạt được:
• Trong năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên một số khóa đào tạo phải hoãn lại hoặc hủy bỏ, 

hoặc chuyển qua đào tạo online, tuy nhiên trong khoản thời gian phù hợp kết hợp với các biện pháp phòng chống 
lây nhiễm Công ty tổ chức và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo cho 3.082 lượt người. Các nội dung đào tạo 
bao gồm: đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015; đào tạo thợ cạo, chuyển đổi hệ thống 
hế toán, tham dự Hội thảo “Tăng trưởng xanh để ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”....

• Đối với cộng đồng công ty hỗ trợ tu sửa trường học tại cụm Năm Say Lùm tỉnh Champasak với số tiền 30 triệu 
đồng;

Bình đẳng giới 

Hành động:
• Không phân biệt đối xử giữa lao động Nam và Nữ, giữa người lao động người Việt Nam và lao động người Lào, 

không tuyển dụng và sử dụng lao động là trẻ em.

          Kết quả đạt được:
• Tỷ lệ Nam, nữ tham gia HĐQT
     - Nam : 5 người/7 chiếm 71,42%
     - Nữ    : 2 người/7 chiếm 28,58%
• Tỷ lệ lao động Nam và Nữ năm 2021
     - Nam : 1.484 người # 61,94%
     - Nữ    : 912 người # 38,06%.

Nước sạch & vệ sinh 

Hành động:
• Tuân thủ các yêu cầu của Pháp luật.
• Sử dụng nguồn nước hiệu quả và có trách nhiệm.
• Nước thải từ chế biến được xử lý đảm bảo đủ điều kiện khi thải ra môi trường.
• Tái sử dụng nước trong chế biến.
• Tại khu vực làm việc đều xây dựng khu vệ sinh riêng đạt chuẩn.

          Kết quả đạt được:
• Trong năm 2021 Công ty không bị các cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở hay xử phạt về xử lý nước thải hay các 

vấn đề về ô nhiễm môi trường khác;
• Cải tạo lại hệ thống mương tại dây chuyền mủ nước theo hướng tiết kiệm nước. Tái sử dụng 25% lượng nước 

trong chế biến ở dây chuyền mủ nước;
• Văn phòng làm việc và các đơn vị đều sử dụng nước máy làm nước sinh hoạt, có khu vệ sinh riêng đạt chuẩn;
• Xây dựng bể tích mủ và bồn tráng thùng tại lô để công nhân khai thác rửa thùng trước khi mang về nhà, tránh tình 

trạng công nhân mang thùng mủ ra rửa tại sông, suối hay mang về nhà rửa dẫn đến ô nhiễm cục bộ tại địa phương,
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Tăng trưởng kinh tế & việc làm bền vững

Hành động:
• Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
• Phát triển kinh tế địa phương. 
• Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

          Kết quả đạt được:
• Tỷ lệ lao động gián tiếp/tổng lao động 7,18% thuộc nhóm thấp nhất ngành;
• Năng suất mủ cao su vườn cây trung bình 1,788 tấn/ha giảm so với các năm trước nhưng vẫn thuộc nhóm năng 

suất cao trong ngành cao su; 
• Tạo việc làm cho 2.396 lao động trong đó 2225 lao động là người Lào với thu nhập bình quân gián tiếp 16,71 triệu 

đồng/ng/tháng, lao động trực tiếp 5,03 triệu đồng/ng/tháng.
• Hỗ trợ quỹ phòng chống bão lụt của Tỉnh Đắk Lắk 100 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng chống Covid của địa 

phương 170 triệu đồng 

Công nghiệp, sáng tạo & hạ tầng

Hành động:
• Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực.  
• Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
• Ứng dụng các công cụ quản lý tiến tiến vào sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

          Kết quả đạt được:
• Toàn bộ diện tích trồng chuối và sầu riêng trong cao su được áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel nên đã sử 

dụng hiệu quả nguồn nước và phân bón, tiết kiệm nhân công. Thu hoạch quả qua hệ thống ròng rọc, xe cày chuyên 
dụng để giảm lao động nặng nhọc, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Xây dựng hồ xục rửa đảm bảo tiêu chuẩn.

• Nhà máy chế biến cao su: Trang bị máy dò kim loại tại dây chuyền mủ phụ để phát hiện kịp thời kim loại lẫn trong 
mủ, năm 2022 trang bị tiếp máy dò kim loại cho dây chuyền mủ nước;

• Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý như phần mềm kế toán, phầm mềm quản lý cổ đông, phần 
mềm kiểm phiếu; chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến…;

• Xây dựng kế hoạch đào tạo và sử dụng Công nghệ GIS trong quản lý đất đai;
• Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và phòng kiểm phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025.
• 

Năng lượng sạch & giá hợp lý

Hành động:
• Công ty đang nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo trong chế biến và sử lý nước thải. Công ty đang nghiên cứu 

sử dụng năng lượng tái tạo trong chế biến và sử lý nước thải tại Lào (nhưng chính sách của Lào chưa mua điện 
mặt trời).

         Kết quả đạt được:
• Thường xuyên chỉ đạo cải tiến dây chuyền chế biến; sử dụng điện tiết kiệm để giảm tiêu hao điện năng và nhiên 

liệu;
• Bổ sung một số tôn nhựa sáng trong nhà máy, kho chứa công cụ dụng cụ thay cho tôn kẽm để lấy sáng tự nhiện 

ban ngày từ đó giảm đáng kể lượng điện thắp sáng hướng đến tiết kiệm năng lượng đồng hành cùng Chính phủ, 
Công ước Quốc tế về xây dựng nền công nghiệp xanh, thân thiện môi trường. 
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Giảm bất bình đẳng

Hành động:
• Không phân biệt đối xử.
• Tạo thu nhập ổn định đặc biệt là vùng nông thôn.
• Góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
• Tôn trọng quyền của người bản địa.

          Kết quả đạt được:
• Tỷ lệ lao động giữa Nam và Nữ trong Công ty không chênh lệch nhiều;
• Các vùng Công ty trồng cây cao su đa số là vùng sâu, vùng xa, trước đây người dân chủ yếu sống phụ thuộc vào 

rừng và cây nông nghiệp ngắn ngày, tập quán canh tác lạc hậu, hiện nay thu nhập bình quân của công nhân trực 
tiếp khoảng 5,79 triệu đồng/người/tháng, lao động gián tiếp lương bình quân 15,94 triệu đồng/người/tháng và cao 
hơn so với mặt bằng chung thu nhập của người dân Lào, ngoài ra đây là nguồn thu nhập ổn định vì vậy góp phần 
nâng cao đời sống nên đã góp phần giảm khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa khu vực nông thôn và thành thị

• Trong quá trình triển khai dự án Công ty luôn tôn trọng quyền của người bản địa, trước đây khi khai hoang Công 
ty luôn tránh phần rừng thiên nhiên, rừng cộng đồng của người dân địa phương, đa số người dân Lào theo đạo 
phật, Công ty cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình tôn giáo như chùa, .. 

Thành phố, cộng đồng bền vững

Hành động:
• Phát triển nông thôn bền vững.
• Đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn.
• Giảm tác động có hại của môi trường tới con người và vật nuôi, tăng cường quản lý chất lượng không khí và các 

nguồn chất thải khác. 

          Kết quả đạt được:
• Tạo sinh kế ổn định thông qua việc tuyển dụng lao động cho người dân trong vùng dự án;.
• Từng bước cải thiện môi trường làm việc, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
• Năm 2019 Công ty đầu tư xây dựng hệ thống nước thải tại Nhà máy chế biến cao su đạt chuẩn, tiến tới xây dựng 

hệ thống quản lý môi trường được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào năm 2021, tuy nhiên do dịch 
covid nên phải chuyển qua kế hoạch năm 2022;

• Vườn cây cao su góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện chất lượng không khí, Cty hướng tới đa dạng sinh 
học bằng cách trồng thêm cây bản địa, cây rừng tại những vùng đất khép hộc, các vùng rẻo không trồng cao su 
hoặc những vùng đất xấu trồng cây cao su không hiệu quả, chuyển 450 ha cây điều tại Mường Khoong kém hiệu 
quả để khoanh nuôi  thành rừng tự nhiên cùng sinh cảnh; Hỗ trợ người dân quản lý rừng thiên, rừng đầu nguồn 
liền kế diện tích cao su của Công ty. Diện tích chuối trồng xen trong cao su đã trả lại đất lượng lớn sinh khối, tạo 
lớp thảm phủ hữu cơ dày góp phần tăng độ mùn giúp cho đất màu mỡ, chống xói mòn, cây cao su phát triển tốt 
hơn so với trồng thuần, giảm đáng kể lượng phân bón.
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PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN VÀ GHI NHẬN Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN 
LIÊN QUAN

Tiêu dùng & sản xuất có trách nhiệm

Hành động:
• Hướng tới lựa chọn những nhà cung ứng có trách nhiệm;
• Nước thải nhà máy đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường;
• Tái sử dụng nguyên vật liệu;
• Phát động phong trào giảm rác thải nhựa, dọn vệ sinh nơi công sở, văn phòng làm việc, trồng cây xanh,…

          Kết quả đạt được:
• Thay thế dần pallet gỗ bằng pallet sắt để có thể tái sử dụng nhiều lần nhằm giảm chi phí, giảm sử dụng quá nhiều 

nguyên vật liệu từ gỗ;
• Các nhóm nguyên vật liệu liên quan đến chế biến sản phẩm của công ty gồm nhóm các vật tư chế biến như dầu 

diezen, túi nilon PE, thảm PE, mạc PE; các vật tư hóa chất như acid đánh đông, Bisunfit, HNS, ammoniac, ..và điện 
nước dùng trong chế biến. Trong các nguyên vật liệu trên đối với loại vật liệu thảm PE công ty tái sử dụng được 
khoảng 15% đối với sản phẩm sản xuất từ dây chuyền mủ nước và 25% đối với sản phẩm sản xuất từ dây chuyền 
mủ phụ. Tái sử dụng nước khoảng 25% ( dây chuyền mủ nước), từng bước chuyển sang sử dụng những hóa chất 
ít tác hại đến môi trường, trong năm các hóa chất trong chế biến sử dụng tiết kiệm 31% so với định mức, không sử 
dụng những hóa chất mà Nhà nước Lào và Quốc tế cấm,

• Năm 2019 Công ty đã đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy, nước thải sau chế biến đủ 
điều kiện để xả thải ra môi trường;

• Khối văn phòng Công ty mẹ và công ty con không sử dụng chai nhựa đựng nước chuyển sang dùng chai thủy tinh, 
hàng năm tích cực tham gia lễ trồng cây tại Lào, định kỳ toàn bộ CBCNV tham gia dọn dẹp vệ sinh nơi công sở và 
khu nhà tập thể,…

• Cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất cao su theo Tài liệu hướng dẫn sản xuất cao su bền vững của Tập đoàn Công 
nghiệp cao su Việt Nam, phù hợp với thực tế đơn vị và các quy định của Nhà nước Lào, công ước Quốc tế. Hướng 
đến sản xuất cao su sạch hơn, bền vững, thân thiện với môi trường;

• Hàng năm Công ty đóng góp vào Quỹ phòng chống bão lụt tại Việt Nam với số tiền 100 triệu đồng;

Hành động bảo vệ khí hậu

Hành động:
• Hướng tới được cấp chứng nhận về quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng Quốc tế.

          Kết quả đạt được:
• Từ năm 2020 Công ty con tại Lào đã thực hiện rà sóat toàn bộ diện tích rừng nằm xen kẽ hay liền kề vùng dự án 

như rừng thiên, rừng đầu nguồn, … để hướng tới cộng tác cùng với chính quyền địa phương trong việc quản lý 
rừng, ngoài ra những diện tích đất xấu phát triển cao su không hiệu quả công ty từng bước trồng thêm cây bản địa, 
để thảm thực vật tự nhiên để từng bước chuyển thành rừng cùng sinh cảnh;

• Từng bước hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo, giảm tiêu hao năng lượng, giảm dần sử dụng năng lượng hóa 
thạch như dầu đốt, …góp phần giảm phát thải CO2 từ đó giảm hiệu ứng nhà kinh góp phần gìn giữ bầu khí quyển 
chung của trái đất;

• Phấn đấu đến 2025 được cấp chứng nhận quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng Quốc 
tế FSC-FM cho toàn bộ diện tích cao su tại Daklaoruco; FSC-CoC cho Nhà máy Chế biến mủ Daklaoruco và lĩnh 
vực thương mại của DRI.
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Cuộc sống dưới nước

Hành động:
• Quản lý tốt nước thải và sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ đại dương và tài nguyên biển.

          Kết quả đạt được:
• Hạn chế và chỉ sử dụng các hóa chất trong sản xuất và chế biến đảm bảo các quy định của nước sở tại, phù hợp 

với các tiêu chuẩn Quốc tế;
• Năm 2019 Công ty đã đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy, nước thải sau chế biến đủ 

điều kiện để xả thải ra môi trường.
• Phát động phong trào giảm rác thải nhựa tại cơ quan và gia đình CBCNV.

Cuộc sống trên mặt đất

Hành động:
• Bảo vệ tối đa thảm thực vật, thực hiện trồng xen, đa dạng thảm thực vật để chống xói mòn;
• Hướng tới được cấp chứng nhận về quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng Quốc tế.

          Kết quả đạt được:
• Chuyển đổi những vùng đất kém hiệu quả, đất rẻo, khép hộc và vuờn điều kém hiệu quả thành rừng nhằm tăng 

diện tích che phủ trên mặt đất, đa dạng sinh học, chống xói mòn;
• Cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất chế biến cao su theo hướng bền vững, thay phương pháp làm sạch cỏ trên 

vườn bằng quản lý cỏ, phát cỏ, giảm thiểu sử dụng hóa chất,..nhằm giữ độ ẩm cho đất, chống xói mòn, ngăn chặn 
suy thoái đất;

• Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên tại vườn điều kém hiệu quả ở Mường Khoong, ChămPasak, Lào.
• Việc trồng xen chuối và sầu riêng trong vườn cao su đã trả lại một lượng lớn tàn dư thực vật góp phần tăng độ 

mùn, giữ ẩm tạo môi trường cho vi sinh vật phát triển.

Xã hội hoà bình

Hành động:
• Chống phân biệt đối xử.
• Không sử dụng lao động trẻ em.
• Xây dựng cơ chế giải quyết khiếu nại, tạo  đường dây nóng tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.
• Tham vấn cộng đồng về các của dự án của Công ty có liên quan đến cộng đồng, quan hệ mật thiết, trao đổi thông 

tin giữa Công ty và các bản trong vùng dự án.

          Kết quả đạt được:
• Xây dựng quy chế về sử dụng lao động trong đó quy định rõ không tuyển dụng lao động trẻ em;
• Xây dựng quy chế xử lý khiếu nại, công khai đường dây nóng, thay đổi cách tiếp cận với người lao động và người 

dân bản địa về phổ biến các chính sách của Công ty;
• Tham gia các buổi họp với các bản trong vùng dự án, định kỳ hàng tháng đều có báo cáo thông tin với các bản 

trong vùng dự án về tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, thu nhập các chính sách vể bảo hiểm, xử lý kỷ luật 
lao động;

• Xây dựng quy chế về tham vấn cộng động, xây dựng kế hoạch về đào tạo Quan hệ cộng đồng cho CBCNV các 
đơn vị có làm việc trực tiếp với cộng đồng;

• Tuân thủ các quy định của Pháp luật.
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VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP QUẢN LÝ TRONG VIỆC 
TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

Vai trò và trách nhiệm của HĐQT trong việc hoạch định mục tiêu chiến lược và phát 
triển bền vững:

• Tháng 7/2018 HĐQT đã ra nghị quyết về phát triển công ty theo hướng PTBV đảm bảo hài hòa lợi ích của 
các bên liên quan trên cơ sở hài hòa 3 chỉ tiêu: kinh tế - Xã hội- Môi trường.

• Rà soát, đánh giá lại tác động của dự án đến người dân và các bên liên quan;
• Ban hành kế hoạch hành động PTBV cho giai đoạn 2018-2021 & kế kế hoạch chi tiết cho quý 4 -2018 và 

năm 2019;
• 30/12/2019 tiếp tục ban hành kế hoạch phát triển bền vững giai đoạn 2, hướng tới được cấp chứng nhận 

FSC chậm nhất vào năm 2022;
• 29/12/2021 Thống nhất chủ trương lập hồ sơ đấu thầu thuê tư vấn đào tạo, hướng dẫn và lập hồ sơ để 

cuối năm 2022 mời FSC đánh giá và cấp chứng nhận FSC-FM cho sản phẩm gỗ, mủ của Nông trường 
1, FSC-CoC của Nhà máy Chế biến mủ Daklaoruco và FSC-CoC thương mại của DRI. Tuy nhiên qua 
khảo sát đánh giá HĐQT đã quyết định tại cuộc họp ngày 16/3/2022 tập trung xây dựng phương án quản 
lý rừng bền vững cho Daklaoruco gắn với xây dựng bản đồ số trong năm 2022 và tiến tới hoàn thiện các 
tiêu chí để cấp chứng chỉ FSC.            

• Giám sát việc tổ chức triển khai các kế hoạch phát triển bền vững đã bàn hành, thông qua việc đánh giá 
kết quả thực hiện hàng quý, năm.

Vai trò của Ban điều hành DRI và Daklaoruco trong việc thực thi các nghị quyết của 
HĐQT về phát triển bền vững:

• Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, dự trù kinh phí và nhân lực để thực hiện trên cơ sở các nghị quyết, 
chủ trương của HĐQT, ĐHĐCĐ;

• Báo cáo kết quả triển khai và đề xuất các giải pháp thực hiện.

Vai trò của Ban kiểm soát:
Kiểm tra giám sát việc thực thi các nghị quyết của HĐQT về PTBV, việc triển khai của Ban điều hành trên cơ 
sở tuân thủ pháp luật và các quy định của HĐQT, ĐHĐCĐ.
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

06 QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Dánh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ 
đào tạo về quản trị Công ty 

Các giao dịch của cổ đông nội bộ



THÔNG TIN KHÁI QUÁT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số buổi họp của hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi 

họp
Tỷ lệ (%) Lý do

1 Ông Nguyễn Viết Tượng Chủ tịch HĐQT - TV không điều hành 11 100%

2 Ông Bùi Quang Ninh Phó Chủ tịch HĐQT 11 100%

3 Ông Nguyễn Trần Giang Thành viên HĐQT 10 90% Đi học

4 Ông Lê Thanh Cần Thành viên HĐQT - TV điều hành 11 100%

5 Bà Nguyễn Kim Hoa Thành viên HĐQT 11 100%

6 Bà Nguyễn Thị Hải Thành viên HĐQT - TV điều hành 11 100%

7 Ông Nguyễn Minh Thành viên HĐQT 11 100%

Các hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị
Năm 2021 dưới tác động dai dẳng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã tác động không nhỏ đến mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, các hoạt động kinh tế bị đình trệ, chuỗi 
cung ứng bị gián đoạn, nguồn lao động bị hạn chế,.. Vườn cây cao su của Công ty nằm tại Nước bạn Lào, trong bối 
cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 nước bạn tăng tỷ lệ nhập siêu nên việc duy trì chính sách tỷ giá thấp để hỗ trợ 
nhập khẩu đã làm tăng lỗ chênh lệch tỷ giá từ đó tác động tiêu cực đến chỉ tiêu lợi nhuận. Năm 2021, 2 Công ty không 
hoàn thành chỉ tiêu sản lượng do thời gian nghỉ cạo nhiều vì thiếu lao động ( NT2,4 phải dừng cạo gần 1 tháng do chủ 
trương giãn cách xã hội tại tỉnh Salaval, mưa bão nhiều vào tháng 10 là tháng cho sản lượng cao ), vườn kinh doanh 
9,10 đang ở bản cạo thấp nên sản lượng không cao,.. Sản lượng Chuối quả thu hoạch năm 2021 giảm, chỉ đạt 69,83 
%/KH do bệnh đốm lá-sigatoka. Chuối quả thu hoạch phải chuyển sang tiêu thụ trong nước, giảm sản lượng xuất khẩu, 
vì các nước hạn chế nhập do dịch covid-19 …

Bên cạnh những điểm tối, những khó khăn chung của nền kinh tế nói chung, hoạt động kinh doanh của DRI ghi nhận 
kết quả rất tích cực và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 184,15%KH trong bối cảnh sản lượng 
chỉ đạt 95%KH, doanh thu đạt 102,21% KH. Tình hình tài chính liên tục được cải thiện qua các năm với số nợ giảm dần 
từ đó giảm dần tỷ trọng chi phí lãi vay trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su đạt 65,53% vượt 
mức HĐQT giao. Năm 2021 DRI tiếp tục được vinh danh là 1 trong 50 Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu Việt 
Nam (xếp thứ hạng 34/50), được Hiệp hội cao su Việt Nam công bố căn cứ theo nguồn số liệu của Tổng cục Hải quan. 
Trong bối cảnh khó khăn chung, Hội đồng quản trị đã sâu sát trong chỉ đạo, đặc biệt quản lý tốt giá thành sản phẩm, 
từ đầu năm đã chỉ đạo cắt giảm chi phí một cách hợp lý; đồng thời chỉ đạo tăng cường xuất khẩu mủ cao su khi thời 
điểm giá tốt; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT. 
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Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đi cơ sở nắm tình hình và phát huy tốt vai trò của 
mình, đóng góp những ý kiến thiết thực, sáng tạo để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hạn chế 
những rủi ro, thiệt hại cho Công ty. Trong điều kiện dịch Covid-19 Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thường xuyên nắm 
tình hình và chỉ đạo trực tuyến sang Daklaoruco để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thông qua nghị quyết, Điều lệ và thực trạng 
tình hình SXKD của Công ty. Đối với những vấn đề quan trọng HĐQT luôn trao đổi trước với Ban điều hành trước khi 
ra quyết định nhằm tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương chính sách khi thực hiện. 

Trong năm 2021, ngoài việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp trực 
tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản 01 lần để thống nhất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban điều 
hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai các chủ trương lớn như: Thống nhất công thức bán 
hàng cho năm 2021, tăng quy mô tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNCDRI thêm 141,94 ha để trồng chuối và sầu riêng 
xen trong cao su năm 202; Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo kế hoạch mà HĐQT đã ban 
hành; chủ 3 trương thay đổi chủ kỳ kinh doanh của Daklaoruco cho phù hợp với thời gian thuê đất 50 năm, đưa ra lộ 
trình thanh lý phù hợp, tránh bị sụt giảm, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đột ngột… 

Tại các buổi họp, HĐQT đều đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của kỳ trước, những khó khăn cần tháo gỡ, những 
kết quả đạt được. Đánh giá, giám sát hoạt động của Ban điều hành theo từng quý, trên cơ sở báo cáo kiểm tra của 
Ban Kiểm soát, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành khắc phục các tồn tại, thiếu sót. Các quyết định của Hội đồng 
quản trị tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng 
Giám đốc ngắn, trung và dài hạn. 

Ngoài ra để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, HĐQT chủ động giao cho Chủ tịch HĐQT và TGĐ một số quyền 
thuộc thẩm quyền của HĐQT để điều hành sản xuất kinh doanh và báo cáo HĐQT tại phiên họp gần nhất. 
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Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số nghị quyết/ 

Quyết định

Ngày ban 

hành
Nội dung

Tỷ lệ 

thông qua 

01 02 22/02/2021
- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp 

ĐHĐCĐ thường niên 2021
7/7/7

02 03 22/03/2021

- Thông qua chương trình, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2021 theo Nghị quyết số 04/NQ-CT ngày 15/4/2021 

nêu tại mục I.

7/7/7

03 05 16/04/2021

Lấy ý kiến HĐQT nội dung sau:

- Thống nhất bổ sung phân bón cho vườn cao su kinh doanh với 

định mức bằng 50% kế hoạch phân bón được giao năm 2021;

- Thống nhất thanh lý 151,29 ha cao su kém hiệu quả tại Nông 

trường 1,2 Daklaoruco, thời gian thực hiện trong quý 4/2021 trồng 

tái canh năm 2022;

- Thống nhất bổ sung thêm 02 phó giám đốc tại Daklaoruco gồm 

01 phó phụ trách kỹ thuật và 01 phó phụ trách kinh doanh, chế 

biến từ nguồn nội bộ của Daklaoruco;

- Thống nhất điều chỉnh thời gian bảo lãnh cho vay thêm 03 tháng 

tức là thời hạn vay từ 10/2020 đến 30/9/2021 đối với nguồn bảo 

lãnh là sổ tiết kiệm 5 tỷ đồng của DRI gửi tại Ngân hàng Agribank 

Chi nhánh Tân Lập Bắc Đắk La81k để cho phép Cty TNHH Nông 

nghiệp CNC-DRI vay tối đa 3,3 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động 

phục vụ SXKD.

7/7/7

04 06 28/05/2021

Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: thống nhất chọn Công ty TNHH 

kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán BCTC giữa niên độ và năm 

2021 tại Công ty DRI và 02 công ty con;

7/7/7

05 07 21/07/2021

- Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021;

- Thông qua Quy chế quản lý tài chính và quy chế hoạt động của 

người đại diện vốn của DRI tại doanh nghiệp khác;

7/7/7

06 08 31/08/2021

Lấy ý kiến HĐQT nội dung sau:

- Tạm ứng cổ tức năm 2021 là 300đồng/cổ phiếu;

- Thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Lương Tri kỹ sư nông nghiệp 

để HĐTV bổ nhiệm làm giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp 

CNC-DRI;

- Điều chỉnh thời gian bảo lãnh thêm 12 tháng từ ngày 30/9/2021 

đến ngày 30/9/2022 đối với nguồn: sổ tiết kiệm 5 tỷ đồng của DRI 

gởi tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân lập để cho phép Công 

ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI vay tối đa 3,3 tỷ đồng bổ sung 

vốn lưu động phục vụ SXKD;
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STT
Số nghị quyết/ 

Quyết định

Ngày ban 

hành
Nội dung

Tỷ lệ 

thông qua

07 11 10/09/2021

Lấy ý kiến HĐQT nội dung sau:

- Chuyển quỹ đầu tư phát triển từ Daklaoruco về DRI quản lý;

- Thống nhất cho Công ty Cổ phần Cao su Daklak (Dakruco) 

vay 30 tỷ đồng, thời gian vay 24 tháng, lãi suất thả nổi không 

thấp hơn lãi suất vay của ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh 

Dak Lak; 

08 12 15/10/2021

- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4/2021;

- Cho chủ trương mua sớm hàng hóa phục vụ sản xuất kinh 

doanh tại Daklaoruco trong bối cảnh giá vật tư, nhiên liệu có 

xu hướng tăng giá;

- Thống nhất về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DRI theo 

hướng:

+ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50% để thu hút nhà đầu 

tư nước ngoài;

+ Trước mắt tạm chấp nhận tỷ lệ SHNN tối đa là 0% do có 1 

ngành nghề kinh doanh (khai thác gỗ) hạn chế sự tham gia 

của NĐTNN, 

+ Sau khi có ý kiến của ĐHĐCĐ về chấp thuận bỏ ngành nghề 

khai thác gỗ, Ban điều hành sẽ làm văn bản gởi UBCKNN 

điều chỉnh lại tỷ lệ SHNN tối đa là 50%

- Thông qua quy chế công bố thông tin.

09 13 02/12/2021

Lấy ý kiến HĐQT về điều chỉnh diện tích cao su thanh lý tại 

Daklaoruco, thời gian thanh lý trong tháng 12/2021, giá trị thiệt 

hại sẽ hạch toán trong năm 2021 theo quy định của pháp luật 

(Thanh lý vườn cao su kinh doanh kém hiệu quả)

10 14 21/12/2021
Lấy ý kiến HĐQT về gỡ bỏ phong tỏa cổ phiếu DRI của Da-

kruco tại BSC (cầm cố để vay theo nghị quyết số 11 nêu trên)

11 15 30/12/2021

- Định hướng, giải pháp và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022;

- Định hướng công tác bán hàng 2022;

- Kế hoạch phát triển bền vững năm 2022 (Làm chứng nhận 

FSC cho sản phẩm mủ cao su và gỗ của DRI);

- Bồi thường thiệt hại của Công ty Bảo Việt đối với vườn cao 

su tại Daklaoruco do cơn bão số 5 và tái thực hiện hợp đồng 

bảo hiểm vườn cây cao su tại Daklaoruco năm 2022.
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BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp Tỷ lệ tham dự Tỷ lệ biểu quyết

1 Ông Nguyễn Thạch Hoành Trưởng Ban kiểm soát 4/4 100% 100%

2 Ông Phan Thanh Tân Thành viên Ban kiểm soát 4/4 100% 100%

3 Ông Nguyễn Văn Thảo Thành viên Ban kiểm soát 2/2 100% 100%

Các buổi hợp của Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát đã tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, và các quy định của Pháp luật trong việc thực hiện công tác kiểm 
soát tại công ty. cụ thể: 
 - Kiểm soát công tác quản lý chỉ đạo điều hành của HĐQT, để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ, ban 
hành các chủ trương chi đạo SXKD thược phạm vi thẩm quyền của HĐQT về SXKD cao su và về triển khai đầu tư dự 
án chuối. 
 - Kiểm soát quá trình điều hành của Ban TGĐ công ty công ty con trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và 
thực hiện nghị quyết của HĐQT Công ty.  
 - Kiểm soát công tác tài chính, công tác quản trị chi phí, tiến độ thực hiện kế hoạch tài chính, Kiểm tra kiểm 
soát công tác kế toán.
 - Kiểm soát công tác mua hàng bán hàng, mua sắm TSCĐ, sữa chữa lớn thực hiện tại Công ty con tại Lào. 
 - Soát xét các các rủi ro chính sách thuế và các quy định pháp luật liên quan đến công tác kế toán Lào kiến nghị 
từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý và bộ máy để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng. 
- Giám sát nợ vay, sử dụng vốn vay vay và an toàn tài chính.  
 - Làm việc với kiểm toán độc lập về các nội dung liên quan đến quyết toán tài chính 06 tháng và kết thúc năm. 
 - Thẩm định số liệu các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập trước khi 
trình ĐHĐCĐ.
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LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Thành viên Chức vụ Thù lao Lương ban 
điều hành Tổng thu nhập

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 330.270.652 330.270.652

1 Ông Nguyễn Viết Tượng Chủ tịch HĐQT 78.635.870 78.635.870

2 Ông Bùi Quang Ninh Phó Chủ tịch HĐQT 68.151.087 68.151.087

3 Ông Nguyễn Trần Giang Thành viên HĐQT 52.423.913 52.423.913

4 Bà Nguyễn Kim Hoa Thành viên HĐQT 52.423.913 52.423.913

5 Bà Nguyễn Thị Hải Thành viên HĐQT 26.211.956 26.211.956

6 Ông Nguyễn Minh Thành viên HĐQT 52.423.913 52.423.913

II BAN KIỂM SOÁT 152.029.348 152.029.348

1 Nguyễn Thạch Hoành Trưởng ban 68.151.088 68.151.088

2 Phan Thanh Tân Thành viên 41.939.130 41.939.130

3 Nguyễn Văn Thảo Thành viên 41.939.130 41.939.130

II BAN ĐIỀU HÀNH 904.320.000 904.320.000

1 Lê Thanh Cần Tổng Giám đốc 341.527.605 341.527.605

2 Nguyễn Thị Hải Phó Tổng Giám đốc 300.657.039 300.657.039

3 Lê Thanh Cường Kế toán trưởng 262.135.356 262.135.356

TỔNG CỘNG 482.300.000 904.320.000 1.386.620.000

HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀNH VỮNG    94 



DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN 
TRỊ CÔNG TY

STT Họ và tên Chức vụ Nội dung đào tạo Thời gian tham gia

1 Nguyễn Viết Tượng Chủ tịch HĐQT, TV.HĐQT 

không điều hành

Chương trình đào 

tạo quản trị công ty 

cho các Công ty đại 

chúng do Trung tâm 

nghiên cứu khoa học 

và đào tạo chứng 

khoán của UBCKNN 

tổ chức

20-21/09/2018

2 Bùi Quang Ninh Phó CT.HĐQT, TV.HĐQT 5-6/10/2017
3 Lê Thanh Cần TV. HĐQT điều hành/TGĐ

4 Nguyễn Kim Hoa TV.HĐQT 

5 Nguyễn Thị Hải TV. HĐQT điều hành/Phó 

TGĐ/Thư ký Cty
6 Nguyễn Trần Giang TV.HĐQT Chưa học

7 Nguyễn Minh TV.HĐQT Chưa học

8 Nguyễn Thạc Hoành Trưởng ban KS  Lớp quản trị: 

5-6/10/2017. 

Lớp Kế toán chuyên 

nghiệp: 6-12/2019

9 Phan Thanh Tân TV.BKS

10 Nguyễn Văn Thảo TV.BKS Lớp Kế toán chuyên 

nghiệp: 6-12/2019
11 Lê Thanh Cường KTT Lớp quản trị: 

5-6/10/2017

95   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



CÁC  GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT
Người thực hiện giai 

dịch

Quạn hệ với cổ 

đông ội bộ

Số cổ phiếu sỡ hữu 

đầu kỳ

Số cổ phiếu sỡ hữu 

cuối kỳ

Lý do tăng, 

giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng....)

Số cổ 

phiếu

Tỷ lệ % Số cổ 

phiếu

Tỷ lệ %

1 Nguyễn Việt Tượng CT.HĐQT 200.000 0,27% 100.000 0,136% Bán

2 Lê Thanh Cần TV.HĐQT/TGĐ 99.100 0,135% 0 Bán

3 Nguyễn Thạc Hoành Trưởng Ban KS 70.000 0,09% 20.000 0,03 Bán

4 Phan Thanh Tân TV.BKS 136.485 0,19% 0 Bán

5 Phan Thanh Cường Em trai Phan 

Thanh Tân - 

TV.BKS

9.213 0,012% 0 Bán

6 Phan Thanh Thái Anh trai Phan 

Thanh Tân - 

TV.BKS

6.373 0,008% 0 Bán

7 Nguyễn Thị Ái Hương Em gái bà 

Nguyễn Kim Hoa - 

TV.HĐQT

137.500 0,188% 0 Bán

8 Nguyễn Thị Quý Chị gái bà Nguyễn 

Thị Hải - TV.HĐQT

30.184 0,04% 84 Bán

9 Nguyễn Thị Hải TH.HĐQT 350.000 0,48% 240.000 0,33% Bán
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021



THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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