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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ đông, 

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo của Tập đoàn 
FLC, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng cùng lời 
chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. . 

Thưa Quý Cổ đông, 

Năm 2018, kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc, với tăng 
trưởng kinh tế đạt hơn 7%, cao nhất trong 10 năm gần đây, và 
thuộc mức cao nhất thế giới. 12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ 
yếu đều đạt và vượt kế hoạch.

Đặc biệt, ngành công nghiệp du lịch của Việt Nam đã tăng 
trưởng bứt phá với hơn 15 triệu lượt khách quốc tế, đồng thời 
phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa. Tất cả các con số 
này đều tăng mạnh so với năm trước.

Đáng chú ý hơn nữa, kinh tế tư nhân ngày càng được thừa 
nhận là một động lực tăng trưởng của đất nước, với “bệ đỡ” 
quan trọng là chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, sự chuyển 
biến tích cực về môi trường kinh doanh, cũng như quyết tâm 
ổn định kinh tế vĩ mô từ Chính phủ. 

Những yếu tố lạc quan này đã góp phần mang lại một năm 
hoạt động thành công của Tập đoàn FLC, với hai dấu ấn lớn: 

Thứ nhất, FLC tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường 
bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.
Thứ hai, FLC đã và đang thực hiện thành công chiến lược 
phát triển một hệ sinh thái gắn kết đồng bộ, theo các tiêu 
chuẩn chất lượng quốc tế, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất 
nhu cầu đang ngày càng gia tăng của cộng đồng cũng như 
xã hội. 

DUY TRÌ VỊ THẾ DẪN ĐẦU 

Bất động sản 

Năm 2018, doanh thu từ mảng bất động sản vẫn chiếm tỷ 
trọng lớn với đóng góp 44% trong tổng doanh thu nói chung 
của FLC. Hàng ngàn sản phẩm chất lượng trong lĩnh vực 
nghỉ dưỡng, nhà ở đô thị, trung tâm thương mại, văn phòng 

cho thuê…đã thúc đẩy trực tiếp và gián tiếp tới sự tăng trưởng của 
nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền 
vững của thị trường. 
 
Bên cạnh những dự án đô thị hiện đại triển khai đồng bộ tại Hà 
Nội, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Ninh, Quảng Bình…, có hai 
điểm nhấn nổi bật trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng của 
Tập đoàn, đó là quần thể FLC Quảng Bình bước đầu đi vào vận 
hành ở mảng sân golf, và quần thể du lịch FLC Hạ Long chính thức 
khai trương vào tháng 12/2018. 

Các dự án quần thể trọng điểm như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, 
FLC Vĩnh Phúc tiếp tục chứng minh được hiệu suất cao, tạo tiền 
đề cho sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, du lịch tại nhiều địa 
phương. 

Quan trọng hơn, tác động tích cực đó ngày càng tăng theo thời 
gian nhờ hiệu ứng lan tỏa của dự án, đặc biệt trong hoạt động 
đầu tư kết cấu hạ tầng và quảng bá thương hiệu du lịch của địa 
phương. 

Về chất lượng sản phẩm, nhiều dự án tiếp tục được các tổ chức 
trong nước và quốc tế ghi nhận về kỷ lục và chất lượng công trình, 
tiêu biểu là các giải thưởng cao nhất ở phạm vi châu Á - Thái Bình 
Dương cho thiết kế khách sạn và sân golf. 

Hiện tại, Tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý 
cho hơn 230 dự án tại 56 tỉnh thành cả nước, với tư duy phát triển 
dự án “5 không” (Không xin dự án, không mua lại, không làm lâu, 
không làm chung, không làm nhỏ) vẫn được kiên trì từ những 
ngày đầu xây dựng. 

Tinh thần cốt lõi này không những đảm bảo cho yếu tố chất lượng 
được duy trì một cách bền vững, mà còn trở thành nền tảng cho 
chiến lược đầu tư lâu dài. Qua đó, thương hiệu FLC ngày càng tạo 
dựng được uy tín và niềm tin với cơ quan quản lý nhà nước; với 
chính quyền và nhân dân các địa phương; cũng như với đối tác, 
khách hàng và nhà đầu tư. 

Dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - sân golf

Kinh doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf và các 
dịch vụ khác vẫn tiếp tục mang lại nguồn doanh thu cho Tập đoàn 
và có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm. 
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FLC đã và đang định hướng phát triển nông nghiệp trở thành một 
mảng kinh doanh chính trong chuỗi giá trị của Tập đoàn. 

Hoạt động đầu tư dự án trồng rau quả theo công nghệ cao tại 
Hà Tĩnh, Bình Định và sắp tới là Phú Yên, Bình Thuận… đang từng 
bước được triển khai, đồng thời tiếp tục các hoạt động xúc tiến 
đầu tư, tìm kiếm các quỹ đất, dự án mới, tìm kiếm đối tác cho sản 
phẩm đầu ra, làm tiền đề mở rộng mảng hoạt động này trong các 
năm tiếp theo. 

Y tế 

2018 và 2019 là hai năm bản lề cho hoạt động trong lĩnh vực y tế 
của Tập đoàn FLC, khởi động bằng dự án Khu công nghiệp Y Dược 
Công nghệ cao FLC Vân Đồn tại Quảng Ninh, đã được Bộ Y tế chấp 
thuận về đề xuất đầu tư trong năm 2018. 

Tiếp đó là dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình quy 
mô 1.000 giường được khởi công trong tháng 2/2019, với tổng vốn 
đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỷ đồng, được xem là dự án bệnh viện đa 
khoa lớn nhất tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận.

Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa 
Quốc tế sẽ giúp hoàn thiện hệ thống y tế của tỉnh theo hướng 
hiện đại, tiên tiến và chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và vị 
thế của ngành y tế Thái Bình, qua đó góp phần xây dựng hệ thống 
y tế Việt Nam chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế theo chủ 
trương mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. 

TẬN TÂM PHỤC VỤ 

Thưa Quý Cổ đông, 

Là một trong hai năm cuối cùng của Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 2011-2020, năm 2019 đặt Việt Nam trước nhiều cơ hội 
và thách thức mới. Trong đó, nền kinh tế vẫn được tạo đà từ chất 
lượng tăng trưởng có cải thiện từ năm 2018.

Những động lực tăng trưởng chính sẽ bao gồm tình hình chính trị 
ổn định, chính sách thu hút FDI có tính cạnh tranh cao, và đặc biệt 
là hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giúp doanh 
nghiệp có thể “tiến” sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, năm 2019 cũng là thời điểm Việt Nam phải đối mặt với 
những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, chính trị thế giới cũng 
như nhiều thách thức nội tại, bao gồm chất lượng nguồn nhân 
lực, năng suất lao động, cơ sở hạ tầng… cũng như tiến trình cải 
cách và đổi mới để theo kịp Cách mạng 4.0 đang bùng nổ trên 
toàn thế giới. 

Với hàng ngàn phòng lưu trú chất lượng 5 sao, cùng đầy đủ dịch vụ 
tiện ích tiêu chuẩn quốc tế; các hệ thống quần thể sân golf và khu nghỉ 
dưỡng lớn tại Quảng Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình 
Định đang tạo ra một hệ sinh thái “tất cả trong một”. 

Đây là cơ sở để Tập đoàn đẩy mạnh khai thác đa dạng các loại hình dịch 
vụ du lịch như du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, Sở 
hữu kỳ nghỉ… đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. 

Trong đó, sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ FLC Holiday mới ra mắt được gần 
một năm đã tiếp cận và mang đến khái niệm hưởng thụ cuộc sống mới 
cho gần 30.000 khách hàng trên hơn 20 tỉnh thành, tốc độ tăng trưởng 
doanh thu vượt 110% so với mục tiêu đặt ra. 

Vận tải hàng không

Năm 2018 đánh dấu quá trình huy động nguồn lực đầu tư của FLC trong 
việc hoàn thiện pháp lý, cơ sở vật chất, hạ tầng và nền tảng nhân lực để 
đưa Hãng hàng không Bamboo Airways đi vào vận hành, tiêu biểu như: 

Ký thỏa thuận mua 24 máy bay Airbus A321Neo và 20 máy bay Boeing 
787, nhận giấy phép kinh doanh thương mại vận chuyển hàng không.

Đạt chứng chỉ Nhà khai thác tàu bay (AOC).

Tuyển dụng hơn 1.000 nhân sự phục vụ hoạt động, mở văn phòng đại 
diện tại miền Nam và Miền Trung. 

Sự chuẩn bị kỹ càng này là tiền đề để Bamboo Airways cất cánh thành 
công từ ngày 16/1/2019, nhanh chóng phủ sóng trên 17 đường bay nội 
địa với hàng ngàn chuyến bay thành công, dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ 
đúng giờ trên 94%. 

Sự gia nhập của Bamboo Airways không chỉ góp phần giảm tải áp lực về 
hạ tầng lên các sân bay lớn, giải quyết nhu cầu đi lại cũng như gia tăng 
kết nối vùng miền, mà còn mang đến cho cộng đồng một thương hiệu 
hàng không tiên phong trong định hướng dịch vụ 5 sao và chiến lược 
“lấy khách hàng làm trọng tâm”.  

Nông nghiệp công nghệ cao 

Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm Tập đoàn FLC cần thực hiện nâng 
cấp toàn diện, chuẩn hoá chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo những 
tiêu chuẩn cao nhất của trong nước và thế giới để mang đến cho 
cộng đồng những giá trị tối ưu và bền vững nhất. 

Đối với bất động sản, hàng loạt dự án đô thị, quần thể quy mô trong 
đa lĩnh vực như du lịch, y dược, công nghiệp, dịch vụ… sẽ được xúc 
tiến xây dựng trên nhiều tỉnh thành cả nước, cung cấp ra thị trường 
ước tính khoảng 5000 - 7.000 sản phẩm nói chung. 

Tại các địa phương mà FLC đã ghi dấu ấn, Tập đoàn tiếp tục mở rộng 
đầu tư để tận dụng và phát huy lợi thế của “người mở đường”, khai 
thác các giá trị gia tăng mà dự án của FLC mang lại.

Dịch vụ golf và nghỉ dưỡng sẽ tăng trưởng doanh thu tối thiểu 30%, 
sau khi đưa vào vận hành khách sạn FLC Coastal Hill (Bình Định), 
khách sạn Novotel Quy Nhơn, condotel FLC Sea Tower Quy Nhơn 
(Bình Định), hệ thống sân golf tại FLC Quảng Bình để phục vụ nhu 
cầu ngày càng tăng trên thị trường.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tập đoàn đặt mục tiêu cung ứng hàng 
ngàn tấn nông sản chất lượng cao, đảm bảo quy chuẩn về mặt chất 
lượng phục vụ nhu cầu trong nước và quốc tế, từng bước thực hiện 
sứ mệnh mở rộng thị trường, đưa nông sản Việt Nam tham gia nhiều 
hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với hàng không, Bamboo Airways dự kiến khai thác 17/21 sân 
bay nội địa, mở rộng phủ sóng trên các đường bay quốc tế từ quý 
II/2019, đặt kế hoạch bay thẳng thị trường Mỹ từ quý IV/2019 hoặc 
đầu năm 2020. Đội máy bay sẽ được chuẩn hóa với khoảng 40 máy 
bay hiện đại ngay trong năm nay, với dòng Airbus A321 Neo cho máy 
bay thân hẹp và Boeing 787 cho máy bay thân rộng.  Bamboo Air-
ways phải trở thành một thương hiệu uy tín, một lựa chọn hàng đầu 
cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Việt Nam. 

Về chiến lược phát triển chung, tất cả các lĩnh vực từ bất động sản, 
du lịch, khai khoáng, hàng không, nông nghiệp..., đều phải có sự 
tăng trưởng vượt bậc.  FLC sẽ không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực bất 
động sản nghỉ dưỡng - một danh hiệu đã được thừa nhận rộng rãi, 
mà còn phải thực sự khẳng định mình như một trong những tập 
đoàn kinh tế hoạt động năng động và hiệu quả hàng đầu Việt Nam. 

Để làm được điều này, 2019 sẽ là năm của sự cải tổ toàn diện về bộ máy 
bao gồm các quy trình quản lý và vận hành, các chiến lược phát triển 
dài hạn. Mục tiêu lớn nhất là gia tăng năng suất lao động, phát huy tối 
đa các nguồn lực nội tại trên cơ sở của những yếu tố cốt lõi đã làm nên 
thành công của FLC trong các năm qua: ý chí bứt phá, tinh thần tiên 
phong, đổi mới, dám nghĩ dám làm. 

Và đặc biệt là triết lý TẬN TÂM PHỤC VỤ sẽ được nhấn mạnh hơn bao giờ 
hết trong toàn hệ thống Tập đoàn từ năm 2019, nhằm mạnh mẽ khẳng 
định khách hàng là chủ thể ưu tiên số 1 trong mọi đường hướng hoạt 
động, nhằm tiếp tục hiện thực hóa cam kết mang lại cho khách hàng 
những giá trị tối ưu, những trải nghiệm dịch vụ vượt qua mọi mong đợi. 

Thưa Quý cổ đông, 

Từ những thuận lợi của bối cảnh chung, trên cơ sở những thành quả đã 
đạt trong năm 2018 cùng sự đổi mới, hoàn thiện trong bộ máy quản lý 
doanh nghiệp, tôi tin tưởng FLC sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, 
thương hiệu trên thị trường; đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu 
đột phá trong năm 2019. 

Mục tiêu cuối cùng là phục vụ các nhu cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ 
của thị trường gần 100 triệu dân tại Việt Nam và vươn ra thị trường khu 
vực, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng cũng như đất 
nước. 

Thay mặt HĐQT, xin kính chúc Quý Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công trong năm 2019. 

Xin được gửi lời tri ân chân thành đến Quý vị vì đã đồng hành cùng FLC 
thời gian qua, và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý giá này 
trong hành trình sắp tới!

Trân trọng cảm ơn. 

Trịnh Văn Quyết 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
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- Top 10 nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam 2016, 
2018 (BCI Asia Awards)

- Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam 2017
(Dot Property)

hiện thực hóa giấc mơ bay của người FLC. Bamboo Airways 
đã chính thức khai thác các chuyến bay thương mại ngay từ 
tháng 01/2019. 
Những kết quả nói trên không chỉ thể hiện một FLC đang tăng 
trưởng, một FLC đang lớn mạnh không ngừng mà còn thể hiện 
một FLC đang giữ vững nhịp phát triển song hành cùng với nền 
kinh tế, một FLC luôn đón đầu và dẫn dắt thị trường.

3. CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG 
NĂM 2018 
01/2018: Ra mắt thương hiệu nước khoáng Natuza

01/2018: Thành lập Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC (FLCJ)

02/2018: Ra mắt đại dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh 
thái FLC Quảng Bình quy mô 2.000 ha, tổng vốn 20.000 tỷ đồng.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 2018

Năm 2018 diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực có những biến 
động phức tạp, khó lường, nhất là chiến tranh thương mại, biến 
động tỷ giá, lãi suất, giá dầu thô... Tuy nhiên, tăng trưởng kinh 
tế (GDP) của Việt Nam đã đạt 7,08%, trong nhóm các nước tăng 
trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng 
mạnh, đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng, bình quân đầu người đạt
2.587 USD.

Vốn đầu tư ngoài nhà nước tăng nhanh 18,5%, chiếm đến 43,3% 
tổng vốn đầu tư toàn xã hội, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
thực hiện đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%; góp phần quan trọng cùng 
vốn đầu tư của Nhà nước để tạo ra năng lực sản xuất mới cho 
nền kinh tế. 

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến đầu tư 
hấp dẫn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Môi trường đầu 
tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo không khí phấn khởi, 
lạc quan trong bỏ vốn làm ăn, đầu tư kinh doanh của các doanh 
nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được bình chọn là điểm đến du 
lịch hàng đầu châu Á, thu hút trên 15,5 triệu lượt du khách quốc 
tế trong năm 2018, tăng 19,9%. Đây là một dấu ấn quan trọng, 
khẳng định thương hiệu và nâng tầm du lịch Việt Nam, hướng 
đến thu hút trên 20 triệu khách vào năm 2020 và cao hơn nữa 
trong những năm tới.

2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT 
ĐỘNG FLC GROUP 2018 
Năm 2018 cũng là một năm mà người FLC gặt hái được nhiều 
thành tựu to lớn, nhiều cột mốc mới được thiết lập trên chặng 
đường 17 năm phát triển của Tập đoàn FLC. 

Trong lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là bất động sản, FLC đã cung 
cấp ra thị trường hàng ngàn sản phẩm bất động sản đa dạng, thúc 
đẩy trực tiếp và gián tiếp tới sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực 
kinh tế quan trọng. Bên cạnh đó, số lượng dự án bất động sản 
được Tập đoàn FLC phát triển đã lên tới 230 dự án tại 56 tỉnh thành 
trên cả nước.

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí cao 
cấp, Tập đoàn FLC đang sở hữu chuỗi các quần thể nghỉ dưỡng - 
sân golf với quy mô hàng đầu Việt Nam.

Và không thể không kể đến lĩnh vực hàng không, với sự xuất hiện 
của Bamboo Airways - Hãng hàng không thứ 5 của Việt Nam đã 

1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NỀN
KINH TẾ 2018

4. CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2018

4.1. GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP

11/2018: Ra mắt khu đô thị đa tiện ích FLC Tropical City Ha Long 
- Quảng Ninh.

12/2018: Bamboo Airways được Bộ Giao thông Vận tải cấp Giấy 
phép kinh doanh vận chuyển hàng không

12/2018: Khánh thành Quần thể sân golf, khu đô thị du lịch sinh 
thái nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Ha Long Bay Golf Club & 
Luxury Resort – Quảng Ninh

- Doanh nghiệp “thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững” 
(Báo Pháp Luật Việt Nam)

- Nhà phát triển phất động sản uy tín nhất Việt Nam 2018
(VNREA)
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- Top 5 doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp 
cho sự phát triển của ngành du lịch 2018 (Bộ VHTTDL)

4.2. GIẢI THƯỞNG DỰ ÁN 

FLC SẦM SƠN 
- FLC Samson Beach & Golf Resort - Top 5 Khách sạn có thiết kế 
kiến trúc nội, ngoại thất tốt nhất Việt Nam 2015 (Property Report)
- FLC Samson Beach & Golf Resort - Quần thể có bể bơi nước 
mặn lớn nhất Việt Nam 2015 (Guiness Vietnam)
- FLC Samson Beach & Golf Resort - Quần thể có nhiều bể bơi 
nhất Việt Nam 2015 (Guiness Vietnam) 
- FLC Samson Beach & Golf Resort - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng 
có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2016 (The Guide Awards)
- FLC Samson Beach & Golf Resort - Top 5 Khu du lịch hàng đầu 
Việt Nam 2016 (Property Report) 
- FLC Samson Golf Links - Sân golf hàng đầu Việt Nam 2018 (Bộ 
VHTT&DL) 

- Top 10 chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam 2018 (Asia Pa-
cific Property Awards)

- Nhà phát triển bất động sản tốt nhất 2018 (Juwau Global Chinese 
Choice Awards)

- Top 10 giải thưởng nhà tuyển dụng được yêu thích 2018
(Career Builder)

FLC QUY NHƠN
- FLC Quynhon Golf Links - Sân golf mới tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương 2016 (Asia Golf Awards)
- FLC Lux City Quynhon – Không gian sống chuẩn mực 2017 (Báo đầu tư) 
- FLC Luxury Hotel Quynhon - Khách sạn mới có thiết kế và xây dựng đẹp nhất Việt Nam 2017 (Asia Pacific Property Awards) 
- FLC Luxury Hotel Quynhon - Thiết kế kiến trúc khách sạn độc đáo nhất 2017 (Asia Pacific Property Awards)
- FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort - Dự án bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2018 (Vietnam Property Awards)
- The Coastal Hill - FLC Grand Hotel Quynhon - Dự án công trình xanh tốt nhất 2018 (Vietnam Property Awards)
- FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort - Địa điểm tổ chức MICE ASEAN tốt nhất 2017 (ATF 2018)   

FLC HẠ LONG 
- FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort - Dự án phát triển nhà ở tốt nhất Việt Nam 2017 (Vietnam Property Awards)
- FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort - Giải thưởng 5 sao hạng mục giải pháp phát triển giải trí 2018 (Asia Pacific
Property Awards)
- FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort - Giải thưởng 5 sao hạng mục kiến trúc giải trí 2018 (Asia Pacific Property Awards) 
- FLC Grand Hotel Halong - Giải thưởng 5 sao hạng mục thiết kế và xây dựng khách sạn mới 2018 - (Asia Pacific
Property Awards)
- FLC Grand Hotel Halong - Giải thưởng 5 sao hạng mục kiến trúc khách sạn 2018 - (Asia Pacific Property Awards)
- FLC Ha Long Golf Club – Top 3 Sân golf đẹp thế giới 2018
(Golf Inc. Magazine)
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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ
FLC GROUP

TÊN GIAO DỊCH: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009.
Vốn điều lệ: 7,099,978,070,000 VND.

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức 
Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 
(+84) 4 37711111. Fax: (+84) 4 37245888.

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Phòng 2, Lầu 18, Tòa nhà Saigon 
Centre 2, Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84) 28 38210732. Fax: (+84) 28 38210732. 
  
Văn phòng Đại diện tại Nhật Bản: Tầng 14, Marunouchi Kitaguchi 
Bldg.1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-0005. Điện 
thoại: (+81) 3 65512681. Fax: (+81) 3 65512682.
Website: www.flc.vn

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU FLC GROUP

“ Những bước phát triển vững chắc nói trên đã đặt nền móng cho Tập đoàn FLC vươn lên trở thành một trong 
những tập đoàn kinh doanh đa ngành hàng đầu Việt Nam trên nền tảng cốt lõi là kinh doanh bất động sản. “ 

2001 
Thành lập Văn 
phòng Luật sư 
SMiC.

2009
Công ty TNHH Đầu 
tư Trường Phú
Fortune được 
chuyển đổi thành 
Công ty cổ phần với 
tên gọi Công ty cổ 
phần Đầu tư tổng 
hợp CRV.

2011
Cổ phiếu Công ty Cổ 
phần Tập đoàn FLC 
(mã chứng khoán: 
FLC) chính thức 
niêm yết tại Sở Giao 
dịch Chứng khoán 
Hà Nội.

2010
Công ty Cổ phần 
FLC (tên cũ là Công 
ty Cổ phần Đầu tư 
tổng hợp CRV) đổi 
tên thành Công ty 
Cổ phần Tập đoàn 
FLC.

2013
Cổ phiếu Công ty Cổ 
phần Tập đoàn FLC 
(mã chứng khoán: 
FLC) chính thức 
chuyển niêm yết tại 
Sở Giao dịch chứng 
khoán TP.HCM (HSX)

2015
Tháng 06/2015: Khởi công Dự án quần thể sân 
golf, khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và 
giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn Beach & Golf Re-
sort.
Tháng 07/2015: Khánh thành Quần thể sân golf, 
khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí 
cao cấp FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort.
Tháng 08/2015: Khởi công Dự án Tháp đôi trung 
tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp 
FLC Twin Towers.

2017
Tháng 05/2017: Thành lập Công ty 
TNHH Hàng không Tre Việt (Viet 
Bamboo Airways) vốn điều lệ 700 
tỷ đồng. Tập đoàn FLC chính thức 
mở rộng đầu tư vào lĩnh vực vận 
tải hàng không dân dụng.
Tháng 11/2017: Ra mắt dịch vụ 
chia sẻ kỳ nghỉ FLC Holiday và 
thành lập Văn phòng đại diện tại 
Nhật Bản.

2014
Tháng 05/2014: Khởi 
công Dự án quần thể 
sân golf, khu đô thị 
du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng và giải trí cao 
cấp FLC Sầm Sơn 
Beach & Golf Resort.

2016
Tháng 03/2016: Khởi công Dự án quần thể sân golf, 
khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí cao 
cấp FLC Hạ Long Beach & Golf Resort. Cũng trong 
tháng 03/2016, Tập đoàn FLC chính thức khánh thành 
và đưa vào khai thác giai đoạn 1, khởi công giai đoạn 2 
Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Vĩnh Thịnh 
tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tháng 04/2016: Khởi công Dự án quần thể sân golf, 
khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí cao 
cấp FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort.
Tháng 07/2016: Khánh thành Quần thể sân golf, khu 
đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp 
FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort.

2008
Thành lập Công ty 
TNHH Đầu tư Trường 
Phú Fortune, Công ty 
TNHH SG Invest, Công 
ty Cổ phần Đầu tư Tài 
chính Ninh Bắc,…

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
. 

2018
01/2018: Thành lập Công ty TNHH Vàng bạc đá quý 
FLC (FLCJ)
02/2018: Ra mắt đại dự án FLC Quảng Bình quy mô 
2.000 ha, tổng vốn 20.000 tỷ đồng. 
12/2018: Khánh thành Quần thể sân golf, khu đô thị 
du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC 
Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort – Quảng Ninh
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Kinh doanh vận tải thủy bằng du thuyền;
Kinh doanh khai thác và chế tác đá, vật liệu xây dựng;
Kinh doanh nước uống tinh khiết;
Xuất khẩu lao động;
Kinh doanh thương mại khác.

3.3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH KHÁC CÓ QUAN HỆ 
CHIẾN LƯỢC VỚI NGÀNH KINH DOANH CHỦ YẾU:
Kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao;
Kinh doanh vận tải hàng không;
Đầu tư tài chính.
Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh, Mua, bán vàng trang sức 
mỹ nghệ.

3. LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN
KINH DOANH
3.1. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU
KINH DOANH BĐS: 
BĐS nhà ở; 
BĐS nghỉ dưỡng;
Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; 
BĐS khu công nghiệp. 

3.2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BỔ SUNG CHO NGÀNH 
NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU:
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng; 
Kinh doanh các cơ sở thể thao, đặc biệt trong lĩnh vực
sân golf;
Hoạt động thiết kế, xây dựng công trình; 

4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Tập đoàn FLC hoạt động theo mô hình CTCP, có cơ cấu tổ 
chức như sau: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, BTGĐ, các phòng ban ng-
hiệp vụ.
Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất của 
Tập đoàn, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ 
quyết định những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của 
ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị: Là cơ quan quản lý của Tập đoàn, có toàn 
quyền nhân danh Tập đoàn để quyết định, thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Ban Kiểm soát: Là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ 
kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động 
kinh doanh của Tập đoàn. BKS hoạt động độc lập với HĐQT 
và BTGĐ.

Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành, có thẩm 
quyền quyết định cao nhất trong BTGĐ về tất cả các vấn đề liên 
quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm 
trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 
Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc 
và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc và 
nhiệm vụ được giao.

5. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

Các phòng/ban chức năng, nghiệp vụ: HĐQT quyết định việc 
thành lập, quy định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các 
phòng/ban trong Công ty. Các phòng/ban chức năng thực hiện 
các nhiệm vụ chuyên môn do BTGĐ giao.



FLC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201814

Ban Thanh tra

Phòng kinh doanh
(01, 02, 03, 04, 05,

06, 07, 08)
Phòng CNTT Phòng 

Marketing

Phòng Báo chí

BAN KINH DOANH BAN TÀI CHÍNH
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6. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

BẢNG: DANH SÁCH CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên công ty kinh doanh chínhSTT

11/11/ 2014

18/12/ 2014

02/01/ 2016

02/01/ 2016

12/04/ 2016

01/07/ 2016

02/07/ 2016

11/05/ 2016

13/03/ 2017

31/05/ 2017

18/12/ 2017

15/01/ 2018

15/01/ 2018

22/03/ 2018

23/01/ 2015

27/06/ 2018 49

47

Khánh Hòa

Thanh Hóa

100

99,40

99,98

93,49

100

98,91

98,91

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

01

02

CÔNG TY CON

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2018 của CTCP Tập đoàn FLC
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7. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Giai đoạn 2019 - 2022, Tập đoàn tiếp tục thực hiện định hướng 
phát triển kinh doanh đa ngành, trong đó trọng điểm là đầu tư - 
kinh doanh các dự án bất động sản, du lịch và nghỉ dưỡng, hàng 
không, nông nghiệp công nghệ cao… nhằm tận dụng tối đa các 
tiềm năng và cơ hội hiện có của thị trường trong nước, cũng như 
đón đầu các xu thế mới của nền kinh tế. 

Song song với đó, Tập đoàn mở rộng đầu tư các lĩnh vực bổ trợ như 
y tế, giáo dục, đầu tư tài chính, xây dựng, hạ tầng khu công nghiệp, 
vận tải du thuyền, golf, chế tác và kinh doanh thương mại khoáng 
sản, xuất khẩu lao động … Các sản phẩm và dịch vụ được đầu tư 
đồng bộ, quy mô tạo ra một hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu toàn 
diện của cộng đồng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập 
đoàn trên thị trường, tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông, khách 
hàng, đối tác, và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung 
của đất nước.  

7.1. LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
Kinh doanh bất động sản vẫn là mảng hoạt động cốt lõi của Tập đoàn, 
đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng chiếm một tỷ trọng lớn trong các 
dự án. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tăng cường đầu tư các khu đô thị 
kiểu mới và trung tâm thương mại trên cả nước, thực hiện hoạt động 
mua bán & sáp nhập nhằm tích lũy quỹ đất tại những vị trí đắc địa tại 
các thành phố lớn.
Hiện tại, Tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý cho hơn 
230 dự án tại 56 tỉnh thành cả nước, dự kiến cung cấp ra thị trường 
hơn 7.000 sản phẩm đa dạng trong năm 2019 bao gồm căn hộ thương 
mại, biệt thự biển, nhà phố thương mại, căn hộ khách sạn… duy trì vị 
thế là một trong những Tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam.

7.2. LĨNH VỰC DU LỊCH, LỮ HÀNH, NGHỈ DƯỠNG
Mảng dịch vụ du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cũng 
tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở khai thác hệ thống quần thể 
sân golf và khu resort 5 sao hiện có. Năm 2019, Tập đoàn tiếp 
tục bổ sung vào hệ thống khu nghỉ đẳng cấp bằng việc đưa vào 
vận hành, khai thác khách sạn The Coastal Hill - FLC Grand Hotel 
Quynhon (Bình Định), khách sạn Novotel Quynhon, condotel FLC 
Sea Tower Quynhon (Bình Định) cùng hệ thống sân golf tại FLC 
Quảng Bình để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường. 
Kết hợp cùng các sản phẩm trao đổi kỳ nghỉ trên toàn thế giới, kinh 
doanh du lịch nghỉ dưỡng vẫn là hoạt động trọng tâm mang lại 
nguồn doanh thu đều đặn cho Tập đoàn trong các năm tiếp theo.

7.3. LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG
Trong lĩnh vực hàng không, năm 2019, Bamboo Airways đặt mục tiêu 
khai thác ổn định 37 - 40 đường bay nội địa, quốc tế và mở rộng đội tàu 
bay lên 40 – 50 chiếc đến cuối năm 2019 - đầu 2020 để đảm bảo mục 
tiêu kinh doanh ổn định, an toàn và chất lượng dịch vụ của hãng. 
Về dịch vụ, Bamboo Airways cam kết việc kết nối trực tiếp các điểm đến 
du lịch đang lên ở Việt Nam, đặc biệt sẽ khai thác mạnh các gói combo 
độc đáo kết hợp giữa dịch vụ bay và nghỉ dưỡng, chơi golf với nhiều ưu 
đãi hấp dẫn. Bamboo Airways hướng tới trở thành một thương hiệu uy 
tín, một lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước khi đến 
với Việt Nam.

7.4. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Đây là lĩnh vực được định hướng phát triển trở thành một mảng 
kinh doanh chính trong chuỗi giá trị. Hàng loạt dự án trồng rau củ 
quả công nghệ cao trên quy mô lớn tại Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình 
Định và sắp tới là Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Phú Yên, Bình 
Thuận, Kon Tum, Sóc Trăng… đang từng bước được triển khai. 
Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm 
kiếm các quỹ đất, dự án mới, tìm kiếm đối tác cho sản phẩm đầu 
ra, làm tiền đề mở rộng mảng hoạt động này trong các năm
tiếp theo. 

7.5. LĨNH VỰC Y TẾ
2018 và 2019 là hai năm bản lề cho hoạt động trong lĩnh vực y tế của 
Tập đoàn FLC, khởi động bằng dự án Khu công nghiệp Y Dược Công 
nghệ cao FLC Vân Đồn tại Quảng Ninh, đã được Bộ Y tế chấp thuận 
đề xuất đầu tư trong năm 2018 và dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc 
tế tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường được khởi công trong tháng 
2/2019. Đây đều là những dự án tổ hợp ứng dụng công nghệ cao 
không chỉ nhằm nâng cao chất lượng y tế của địa phương mà qua đó 
còn góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam chất lượng, hiệu quả 
và hội nhập quốc tế theo chủ trương mà Đảng và Chính phủ đã đề ra.

7.6. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Song song với mục tiêu về hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững 
được Tập đoàn coi là yếu tố kim chỉ nam xuyên suốt trong quá 
trình phát triển. Việc đầu tư thực hiện các dự án của Tập đoàn FLC 
ngoài việc giúp thay đổi diện mạo cho địa phương còn góp phần 
thu hút làn sóng đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo 
công ăn việc làm cho lao động địa phương. Không chỉ vậy, khi triển 
khai dự án, Tập đoàn luôn định hướng thiết kế và xây dựng hài hòa 
với thiên nhiên, môi trường, tôn trọng và nâng tầm cảnh quan khu 
vực xung quanh dự án cũng như bảo tồn các di sản, văn hóa địa 
phương, vì một tương lai phát triển theo hướng bền vững, lâu dài 
cho đất nước.  

Để thực hiện được các định hướng kinh doanh nói trên, Tập đoàn 
tiếp tục kiên định chiến lược xây dựng và phát triển nhân sự là 
hạt nhân của mọi kế hoạch hành động. Do đó, hoạt động đào tạo, 
bồi dưỡng nhân sự luôn được triển khai liên tục và rộng rãi trên 
toàn hệ thống, đồng thời không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy 
quản trị theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, đề cao vai trò, trách 
nhiệm cá nhân, tạo ra đội ngũ kế cận có đủ khả năng tiếp cận và 
quản lý những mảng kinh doanh hiện tại và mới mở ra, linh hoạt 
ứng phó với mọi biến động trong giai đoạn mới.
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1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH

1.1. KINH DOANH BĐS
Năm 2018, Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập 
đoàn FLC, trên tất cả các phân khúc như: Bất động sản nhà ở – 
văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu
công nghiệp.

Tính đến hết tháng 12/2018, bên cạnh những dự án tổ hợp 
chung cư – trung tâm thương mại – văn phòng cao cấp tại Thủ 
đô Hà Nội, sớm nắm bắt được xu hướng phát triển tất yếu của 
lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Công ty tiếp tục triển khai 
hàng loạt quần thể nghỉ dưỡng đồng bộ tại những địa phương 
có đường bờ biển và những thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam như 
Bình Định, Quảng Ninh, Quảng Bình...

Kết thúc năm 2018, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS đạt hơn 
5.307 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 44% tổng doanh thu Tập đoàn FLC.
Ngoài ra trong năm 2018, Công ty tiếp tục tiến hành các hoạt 
động mua bán & sáp nhập nhằm tích lũy quỹ đất tại những vị 
trí đắc địa của thủ đô và các tỉnh lân cận để phát triển các dự 
án BĐS.

1.2. KINH DOANH HÀNG HÓA, THIẾT BỊ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÁC
Chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu toàn Tập đoàn 
năm 2018, hoạt động kinh doanh hàng hóa, thiết bị, vật liệu xây 
dựng là lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định 
cho Công ty. Cụ thể, doanh thu của lĩnh vực này trong năm 2018 
là 6.209 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2017.

CHƯƠNG III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1.3. KINH DOANH DỊCH VỤ NGHỈ DƯỠNG, DU LỊCH, GOLF VÀ 
CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Kinh doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf và 
các dịch vụ khác sẽ vẫn tiếp tục mang lại nguồn doanh thu cho 
Công ty và có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm. Năm 2018, 
Quần thể sân golf và hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng FLC Hạ 
Long chính thức được đưa vào vận hành hứa hẹn đem lại nguồn 
doanh thu cho Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 
Bên cạnh đó cùng với sự khởi đầu thành công của Hãng hàng 
không Bamboo Airways một loạt đường bay mới mở đến khắp 
các tỉnh thành trong cả nước kết hợp các sản phẩm đô thị, du 
lịch, nghỉ dưỡng kỳ vọng sẽ hình thành một hạ tầng du lịch đồng 
bộ phục vụ trọn vẹn đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển, nhu 
cầu lưu trú của khách du lịch trong và ngoài nước tạo đà cho sự 
tăng trưởng doanh thu tại các quần thể nghỉ dưỡng Sầm Sơn, 
Hạ Long, Quảng Bình và Quy Nhơn. Mặc dù là tân binh trên thị 
trường hàng không nhưng Bamboo Airways đang đẩy nhanh 
tốc độ mở đường bay cả nội địa và quốc tế. 

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2.1. QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG
Tính đến hết năm 2018, Tập đoàn FLC có hơn 10.000 cán bộ, 
nhân viên. Với mục tiêu và chiến lược nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập, đặc biệt là hội nhập 
toàn cầu, FLC thường xuyên tổ chức nhiều khóa đào tạo - huấn 
luyện phát triển kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV 
ở trụ sở chính, các quần thể và chi nhánh, công ty con, công ty 
liên kết.

BẢNG: SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG THEO LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BẢNG: SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

BẢNG: SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG THEO CẤP BẬC

BẢNG: SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH
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tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới, quần 
thể dự án FLC Hạ Long hứa hẹn sẽ là một trong những quần thể 
nghỉ dưỡng và sân golf hàng đầu trong khu vực Châu Á. Đến nay, 
sân golf FLC Hạ Long đã hoàn thiện toàn bộ 18 hố và mở cửa đón 
khách tham quan và trải nghiệm sân từ tháng 09/2017. Trung 
tâm Hội nghị quốc tế FLC Hạ Long  với sức chưa 1500 chỗ ngồi và 
Khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long đã khánh thành và đưa vào 
sử dụng từ tháng 12/2018. Các phân khu biệt thự nghỉ đưỡng đang 
được triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ của Dự án.

FLC Twin Towers: Dự án Tháp đôi văn phòng, trung tâm thương 
mại và căn hộ cao cấp FLC Twin Tower có quy mô 10.629 m2, 4 
tầng hầm, 5 tầng trung tâm thương mại, tháp căn hộ 50 tầng và 
tháp văn phòng 38 tầng. FLC Twin Tower cung cấp 420 căn hộ 
hạng sang, 36.270 m2 cho thuê văn phòng hạng A, 26.498m2 
sàn trung tâm thương mại cao cấp. Hiện nay, Dự án đang trong 
giai đoạn nghiệm thu để bàn giao và đưa vào sử dụng ngay trong 
tháng 05/2019.

2.2. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

Môi trường làm việc
Với cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, Tập 
đoàn đã thiết kế và bố trí văn phòng làm việc cho CBNV rộng rãi, 
khang trang và tiện nghi. CBNV được cấp phát trang thiết bị làm 
việc hiện đại đối với Khối Văn phòng. Còn đối với cán bộ, nhân viên 
Khối Dịch vụ, Tập đoàn trang bị đầy đủ đồng phục, phương tiện và 
các thiết bị bảo hộ lao động và vệ sinh lao động.
Tập đoàn rất chú trọng xây dựng Nội quy lao động theo đúng quy 
định của pháp luật.

Lương, phụ cấp bảo hiểm, phúc lợi
Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo cho 
sự phát triển bền vững, do vậy, Tập đoàn chú trọng xây dựng chính 
sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí, kinh nghiệm, năng lực 
của CBNV nhằm tạo động lực khuyến khích CBNV không ngừng 
phát huy hết khả năng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu 
quả công việc.

Tập đoàn đã thực hiện điều chỉnh mức thu nhập thực lĩnh tối thiểu 
lên 5 triệu đồng/người/tháng, và mức thu nhập trung bình của 
CBNV của khối văn phòng tập đoàn FLC là 21,9 triệu đồng/người/
tháng; bên cạnh đó còn tiến hành cải tổ, xây dựng lại hệ thống phụ 
cấp, thưởng dựa trên năng lực, kết quả công việc và mức độ đóng 
góp của từng CBNV. Nhằm thu hút nhân tài, Tập đoàn có chính 
sách thu nhập đặc biệt cạnh tranh đối với các nhân sự giỏi, có 
nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ 
chân người lao động, mặt khác để “chiêu hiền đãi sĩ”, thu hút nhân 
lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc. Việc trích nộp Bảo 
hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện 
đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Tại FLC Group, hàng tháng ngoài mức lương cạnh tranh, các 
CBNV tùy vị trí đặc thù công việc sẽ nhận được các khoản phụ 
cấp như:
• Phụ cấp điện thoại;
• Phụ cấp ăn trưa;
• Phụ cấp tăng ca;
• Phụ cấp xăng xe/ đi lại;
• Hỗ trợ phương tiện đưa đón cán bộ, nhân viên.
Tập đoàn đã hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt triển khai thành 
công chương trình “FLC Care”: Bảo hiểm sức khỏe cho CBNV và 
bảo hiểm nhân thọ “An phát trọn đời”  tích lũy 10 năm.
Bên cạnh đó,  CBNV làm việc tại Tập đoàn có thể yên tâm gửi 
con tại trường mầm non chất lượng cao “FLC Kindergarten”  của 
Tập đoàn.
Ngoài ra, cán bộ công nhân viên Tập đoàn được hưởng các chế 
độ phúc lợi sau:
Tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi cá nhân như 
sinh nhật, kết hôn, sinh con; được thăm hỏi động viên, tặng quà 
khi ốm đau, vào các dịp lễ tết.
Khen thưởng vượt tiến độ; có sáng kiến cải tiến trong công việc; 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Khen thưởng cho con em CBNV đạt thành tích xuất sắc trong 
học tập; tổ chức các chương trình nghệ thuật để trẻ em và các 
gia đình được giao lưu cùng nhau.
Có chính sách ưu đãi về giá, về sử dụng các dịch vụ khi CBNV 
đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng của
Công ty.
Chính sách ưu đãi vé máy bay đối với các chặng bay nội địa của 
Hãng hàng không Bamboo Airways dành cho CBNV và gia đình.
Chính sách ưu đãi, miễn giảm chi phí khám chữa bệnh cho 
CBNV và gia đình tại Bệnh viện đa khoa Hà Thành.
Chính sách ưu đãi khi mua các sản phẩm nông sản FLC FAM 
dành riêng cho CBNV làm việc tại Tập đoàn FLC và các đơn vị 
thành viên.

Công ty cũng có chính sách đẩy mạnh công tác truyền thông 
nội bộ để chăm lo, vun đắp đời sống tinh thần và thể chất cho 
cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên 
tổ chức hoạt động thi đấu bóng đá, tennis, team building, hoạt 
động biểu diễn văn nghệ, tổ chức chương trình những “chuyến 
xe yêu thương” đưa CBNV về nhà ăn tết, thực sự đã nâng cao đời 
sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV. Hàng 
năm, FLC cũng phát động phong trào để các CBNV có cơ hội 
cùng nhau tham gia chương trình thiện nguyện, cứu trợ, cấp 
phát lương thực, quần áo ấm, sách vở cho các trung tâm bảo 
trợ xã hội, các vùng bị thiên tai lũ lụt, các hộ nghèo tại vùng sâu 
vùng xa trên khắp cả nước.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

3.1. CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018
FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort (Giai đoạn 2): Dự án FLC Sầm 
Sơn giai đoạn 2 là dự án xây dựng khách sạn FLC Grand Hotel Sầm 
Sơn cao 16 tầng trên quy mô diện tích 35.958 m2 bao gồm 3 tầng 
dịch vụ thương mại và 588 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 
các hạng mục vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng khác. Ngoài ra, FLC Sầm 
Sơn Giai đoạn 2 còn có các Khu nhà ở liền kề và biệt thự; Khu nhà 
ở cao tầng OCT kết hợp ở và kinh doanh khách sạn; Khu vui chơi 
giải trí Vòng quay mặt trời và các hạng mục phụ trợ khác. Khách 
sạn FLC Grand Hotel đã được khánh thành vào tháng 08/2017. Các 
hạng mục còn lại được tiếp tục xây dựng trong năm 2018 đảm bảo 
theo tiến độ đã được phê duyệt của Dự án. 

Quần thể FLC Hạ Long Golf Club & Resort: Nằm tại khu vực đồi 
cột 3 đến cột 8 thuộc Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, dự án Quần 
thể FLC Hạ Long Golf Club & Resort bao gồm sân golf 18 hố FLC 
Hạ Long, Trung tâm hội nghị 1500 chỗ, khách sạn 22 tầng, biệt thự 
nghỉ dưỡng. Với địa thế trên đồi, tầm nhìn ôm trọn khung cảnh 
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Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long 
(Giai đoạn 1) - FLC Tropical City: Tọa lạc tại phường Cao Xanh 
– Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, FLC Tropical Hạ Long 
có vị trí hiếm có khi phía Tây Nam, Đông Nam hướng núi, còn 
phía Tây Bắc tiếp giáp sông Diễn Vọng, với tầm nhìn thẳng tuyệt 
đẹp ra vịnh Cửa Lục. FLC Tropical City cách trung tâm thành phố 
chỉ 6 km, hội tụ đủ 3 yếu tố “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận 
lộ”.

Dự án triển khai xây dựng khu đô thị trên tổng diện tích đất 
472.130m2 bao gồm diện tích cây xanh 48.831 m2; các công 
trình công cộng trên diện tích đất công cộng 13.679m2; hệ 
thống giao thông đô thị trên diện tích 91.600m2; Công trình nhà 
ở xây thô và chung cư trên diện tích đất 314.852m2; Hạ tầng kỹ 
thuật khác hoàn chỉnh, đồng bộ.

Các dự án Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 09, 10, 11, 12: 
Có vị trí thuộc Khu đô thị mới Vạn Tường, Khu kinh tế Dung 
Quất (thuộc địa bàn xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi), 4 dự án Khu du lịch sinh thái Vạn Tường có tổng diện 
tích khoảng 62,24ha, tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng. 
Mục tiêu đầu tư xây dựng 4 dự án này là hình thành một quần 
thể các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp 5 sao với đầy đủ tiện 
ích, phục vụ nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn (The Coastal 
Hill): Dự án là tổ hợp khách sạn cao cấp 5 sao thuộc quần thể 
FLC Beach & Golf Resort tại Quy Nhơn. Quần thể dự án gồm có 
sân Golf, Resort, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao 
cấp mang đậm phong cách châu Âu tinh tế và sang trọng. Khách 
sạn được đặt tên là The Coastal Hill – đồi ven biển vì được thiết kế 
nằm trên đồi cao hướng ra biển. Với ý tưởng đôi rồng đan uốn lượn 
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được hình thành từ 2 tòa khách sạn, The Coastal Hill mang đến 
một không gian sống giữa rừng nhiệt đới. Khách sạn được thiết 
kế theo hướng hòa mình vào thiên nhiên, ôm trọn bởi núi cao và 
biển rộng tạo sự gần gũi với thiên nhiên và cảm giác yên bình sau 
những ngày sống trong cảnh ồn ào và náo nhiệt của thành phố.

Một điểm nổi bật và đầu tiên ở Việt Nam của dự án The Coastal Hill 
đó là có không gian biển nhân tạo (lagoon) dài 1km chạy bao trùm 
trước mặt 4 tòa nhà, tạo ra một không gian mặt biển nhân tạo vô 
cực cho toàn bộ 1.500 phòng. Do đó, dù khách sạn toạ lạc trên đồi, 
nhưng du khách vẫn có cảm giác khách sạn nằm trước mặt biển.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tỉnh 
Thái Bình quy mô 1000 giường: 
Được xây dựng theo mô hình bệnh viện – khách sạn đạt tiêu 
chuẩn quốc tế, đây sẽ là bệnh viện có quy mô hàng đầu tại 
tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận, góp phần hoàn thiện 
hệ thống ngành y, đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất 
lượng cao trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
của đông đảo nhân dân.
Tọa lạc tại Khu Trung tâm Y tế tỉnh(phường Trần Lãm và xã Vũ 
Chính, thành phố Thái Bình), dự án có quy mô 12ha và tổng vốn 
đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỷ đồng.
Với công suất thiết kế 1000 giường bệnh và các chuyên khoa 
sâu tương đương bệnh viện tuyến trung ương bao gồm các 
hạng mục chính: Nhà khám và điều trị ngoại trú, siêu âm; Điều 
trị bằng hình ảnh, khoa cấp cứu, xét nghiệm huyết học...; Hậu 
phẫu, điều trị tích cực...; Khoa dược, khoa phẫu thuật, thận 
nhân tạo...; Khoa truyền nhiễm; Nhà đại lễ, nhà tang lễ; Khoa 
chống nhiễm khuẩn...và các hạng mục công trình phụ trợ.
Với quy mô này, đây là dự án bệnh viện đa khoa lớn nhất tại tỉnh 
Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận, đồng thời cũng là bệnh 
viện được xây theo mô hình bệnh viện – khách sạn đạt tiêu 
chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu tại địa phương.

Dự án Sân Golf Đak Đoa: Được xây dựng với mục tiêu tạo một 
quần thể du lịch, giải trí cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một 
trong những trung tâm du lịch vùng phía bắc Tây Nguyên, tăng 
khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch, giải trí cho người dân địa 
phương, du khách trong nước và nước ngoài. Các hạng mục 
chính của Dự án bao gồm: Sân golf với tổng diện tích khoảng 
1.698.089 m2 và Khu vực phụ trợ sân golf (khu nghỉ dưỡng, khu 
khách sạn, khu trung tâm hội nghị và khu vực cảnh quan sân 
golf) với tổng diện tích khoảng 274.995 m2. Dự án sân golf Đak 
Đoa sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giải 
quyết một phần lao động tại chỗ, trở thành điểm thu hút du 
lịch, tạo đột phá trong kêu gọi đầu tư, mở rộng nâng cấp kết cấu 
hạ tầng kỹ thuật (nhất là hạ tầng giao thông).

Quần thể FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort: Dự án FLC 
Quảng Bình Beach & Golf Resort có quy mô gần 1.900 ha, triển 
khai tại địa phận xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 
Bình, là quần thể khách sạn, resort, sân golf, biệt thự, nhà phố 
thương mại cao cấp, được ví như ốc đảo xanh thanh bình giữa 
lòng dải đất miền Trung đầy nắng gió. Điểm nhấn của FLC Quảng 
Bình Beach & Golf Resort là chuỗi sân golf liên hoàn tiêu chuẩn 
quốc tế, chuỗi khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, là tổ hợp nhiều khu 
resort, được vận hành và quản lí bởi những thương hiệu hàng 
đầu thế giới, cùng hàng chục tiện ích nội khu đẳng cấp như bến 
đỗ du thuyền, nhà hàng Á – Âu, quán bar, hệ thống spa công 
suất lớn… Đến thời điểm hiện tại, hạng mục sân golf đã đạt 90% 
khối lượng thi công, các hạng mục còn lại được triển khai đồng 

bộ đáp ứng tiến độ của Dự án.
Hãng hàng không Bamboo Airways: Công ty TNHH Hàng 
không Tre Việt được Tập đoàn FLC thành lập vào tháng 05/2017 
với định hướng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn 
sang kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không dân dụng. Tháng 
12/2018, Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức được 
cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và đủ điều 
kiện để khai thác các chuyến bay thương mại. Đến thời điểm 
phát hành báo cáo, Bamboo Airways đã mở 17 đường bay nội 
địa, kết nối các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay trong tháng 
4/2019, Bamboo Airways sẽ tiếp tục mở các đường bay quốc tế 
tới Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc,….
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

22.795.168.388.054

11.216.595.382.112

619.102.165.890

-68.051.963.054

551.050.202.836

385.275.112.368

25.889.289.495.859

11.695.895.788.989

703.695.348.878

-26.430.207.286

677.265.141.592

470.031.772.509

14%

4%

14%

-61%

23%

22%

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2018 của CTCP Tập đoàn FLC

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của Tập đoàn FLC theo BCTC 
hợp nhất năm 2018 tăng 14% tương ứng với 3.094 tỷ đồng so 
với cùng kỳ năm trước là do sự thành công của các dự án bất 
động sản mới hoàn thành trong năm 2018. Trong đó:

Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 1.470 tỷ: trong đó tăng 
1000 tỷ phải thu từ Hợp đồng cho thuê dài hạn sân goft FLC 
Hạ Long, ngoài ra là các khoản phải thu từ khách hàng mua 
các sản phẩm bất động sản của các dự án.

Phải thu khác tăng do thực hiện góp vốn phát triển các dự án 
mới khác trên địa bàn cả nước.

Hàng tồn kho tăng 521 tỷ do các dự án FLC Twin Towers và 
FLC Hạ Long hoàn thành bổ sung cho quỹ hàng bất động sản.
Trong năm 2018, tài sản cố định chỉ tăng 140 tỷ là do đầu tư 
mua du thuyền FLC Albatross, đầu tư hệ thống phát điện cho 

Dự án FLC Twin Towers và tài sản cố định thuê tài chính sân 
goft FLC Quảng Bình.

Doanh thu của cả năm 2018 tăng chủ yếu do mảng bán 
hàng hóa (tăng 644 tỷ), doanh thu từ dịch vụ tăng nhẹ 16 tỷ, 
tuy nhiên doanh thu từ bất động sản lại giảm 255 tỷ. Năm 
2017 là năm chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm 
sang sản phẩm có tỷ trọng lợi nhuận gộp thấp nhưng thu 
hồi vốn nhanh. Tiếp tục đường hướng này, trong năm 2018 
ngoài lợi nhuận gộp của mảng hàng hóa giảm từ 2% xuống 
1% thì tỷ lệ lợi nhuận gộp của các mảng còn lại ổn định so 
với năm trước.
Doanh thu tăng cao kéo theo chi phí hoạt động (đặc biệt chi 
phí bán hàng) tăng mạnh.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ là do chi phí 
bán hàng cho hai dự án FLC Twin Towers và FLC Hạ Long 
tăng mạnh (230 tỷ). Đây cũng là hai dự án được ghi nhận 
doanh thu trong năm 2018. 

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
5.1. CỔ PHẦN, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

1,11

1,00

0,63

1,67

8,15
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0,03
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0,04
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Khả năng thanh toán được cải thiện với tốc độ tăng của tài 
sản ngắn hạn (23%) tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nợ 
ngắn hạn (16%). Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu do các khoản trả 
tiền trước của khách hàng mua các dự án bất động sản của 
Tập đoàn. Năm 2018, Công ty cũng hoàn trả lại phần lớn tiền 
cọc thu hộ từ hoạt động đại lý bán hàng bất động sản.
 
Cơ cấu tài chính ổn định, tỉ trọng nợ tăng không đáng kể so 
với cùng kì năm trước (hệ số nợ tăng từ 0,63 trong năm 2017 
lên 0,65 trong năm 2018).

Tập đoàn FLC hiện đang niêm yết 709.997.807 cổ phần phổ 
thông tự do chuyển nhượng trên HSX, tương ứng vốn điều 
lệ 7.099.978.070.000 VND (Bằng chữ: Bảy nghìn không trăm 

BẢNG: CƠ CẤU SỞ HỮU THEO LOẠI CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 15/08/2018
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Các dự án mới hoàn thành trong năm khiến Quỹ hàng tồn kho 
tăng mạnh kéo theo vòng quay hàng tồn kho giảm so với cùng 
kì năm trước. Quỹ hàng dồi dào trong năm 2018 tạo dư địa và 
là cơ sở cho doanh thu tăng mạnh trong các năm tiếp theo.
Khả năng sinh lợi ổn định so với cùng kì năm trước.

Trong năm 2018, Tập đoàn FLC tiếp tục giữ vững đường hướng 
tập trung cơ cấu sản phẩm sang sản phẩm có tỷ trọng lợi 
nhuận gộp thấp nhưng thu hồi vốn nhanh.

chín mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi tám triệu không trăm 
bảy mươi nghìn đồng)

*
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GHI CHÚ
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5.2. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Ngày 15/08/2018, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành thêm 
27.300.446 cổ phần để chi trả cổ tức năm 2017 cho 21.607 cổ đông 
của Công ty (Theo Danh sách cổ đông Công ty do VSD lập tại ngày 
15/08/2018). Kết thúc đợt phát hành, Công ty có số vốn điều lệ là 
7.099.978.070.000 VND tương ứng 709.997.807 cổ phần.

5.3. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
Trong năm 2018, Tập đoàn FLC không thực hiện giao dịch liên quan 
đến cổ phiếu quỹ. Hiện số lượng cổ phiếu quỹ của Tập đoàn là 0 cổ 
phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

5.4. CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC
Ngoài số lượng 709.997.807 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trên 
thị trường chứng khoán, Tập đoàn FLC đã thực hiện 02 đợt phát hành 
trái phiếu trong năm 2018 huy động 700 tỷ để phục vụ hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn.

6. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH 
DOANH NĂM 2019 

Năm 2019, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục củng cố bộ máy, triển khai phát 
triển bền vững các mảng kinh doanh hiện nay của Tập đoàn, kịp thời 
nắm bắt các cơ hội của thị trường, đồng thời phát huy lợi thế, chủ 
động tạo thế dẫn dắt sự phát triển của thị trường, khẳng định vị trí 
Tập đoàn kinh doanh đa ngành hàng đầu của Việt Nam.

Định hướng và chiến lược phát triển cho từng mảng lĩnh vực kinh 
doanh trong năm 2019 cụ thể như sau:

6.1. BẤT ĐỘNG SẢN
BĐS tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn. BĐS nghỉ 
dưỡng vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong các dự án, gắn liền với định 
hướng kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng. Tập đoàn chú trọng gia tăng 
tỷ trọng các sản phẩm BĐS nhà ở thương mại, sàn thương mại trong 
các dự án, đa dạng hóa về phân cấp và loại hình. Bên cạnh đó, Tập 
đoàn tiếp tục đầu tư các khu công nghiệp có vị trí tốt.  

6.2. DỊCH VỤ BĐS
Phát huy lợi thế sẵn có, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ BĐS chính 
như môi giới phân phối BĐS, dịch vụ quản lý tòa nhà thành một 
mảng kinh doanh tạo doanh thu, xây dựng, củng cố uy tín thương 
hiệu của Tập đoàn FLC.
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Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty do VSD lập ngày 15/08/2018

Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty do VSD lập ngày 15/08/2018
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6.3. DỊCH VỤ DU LỊCH, NGHỈ DƯỠNG, SÂN GOLF
Tập đoàn tiếp tục tập trung đầu tư, khai thác và vận hành các khu 
quần thể nghỉ dưỡng phức hợp gồm các khách sạn, resort, sân gôn 
tại các khu vực có tiềm năng.  Giữ vị thế là nhà cung cấp dịch vụ phức 
hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf số một Việt Nam. Mở rộng phát triển 
mảng lữ hành, tăng cường khả năng chủ động các nguồn khách cho 
các khu nghỉ của Tập đoàn. 

6.4. XÂY DỰNG
Tập đoàn tiếp tục thực hiện vai trò tự chủ động tổ chức công tác xây 
dựng tất cả các dự án của Tập đoàn, dần mở rộng hoạt động xây 
dựng ra bên ngoài hệ thống Tập đoàn.

* Ông Trịnh Văn Quyết là cổ đông sáng lập đồng thời là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

BẢNG: CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CÔNG TY THEO LOẠI CỔ PHIẾU TẠI NGÀY 15/08/2018 NHƯ SAU
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6.8. NÔNG DƯỢC
Song hành với định hướng phát triển mảng kinh doanh nông ng-
hiệp, phát triển kinh doanh nông dược cũng được chú trọng phát 
triển theo hướng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chế tạo 
sản phẩm mới, chuyển sang sản xuất thay vì chủ yếu phân phối 
hàng nhập khẩu.

6.9. XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 
Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu lao động 
sang các thị trường lao động truyền thống là thế mạnh của FLC 
như Nhật Bản đồng thời tiếp tục các hoạt động xúc tiến tìm kiếm 
các thị trường mới, tận dụng cơ hội do uy tín thương hiệu của FLC 
đang mang lại.

6.10. THƯƠNG MẠI
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thương mại hiện nay (vật liệu 
xây dựng, máy móc thiết bị, sản phẩm công nghệ cao, vật tư khoa 
học kỹ thuật), mở rộng những ngành hàng mới (vàng bạc đá quý).
 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1. CƠ CẤU HĐQT
Hiện HĐQT có 04 (bốn) thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu 
ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được 
phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung 
thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời 
giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực 
hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT
Trình độ: Thạc sỹ Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác: Ông Trịnh Văn Quyết là lãnh đạo chủ chốt tại 
Tập đoàn FLC, người đặt nền móng và xây dựng FLC trong 16 năm 
qua. Ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC từ 
năm 2001 và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ năm 
2010.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 150.436.257 cổ phiếu, tương ứng 21,19% vốn 
điều lệ.

Ông Lê Thành Vinh – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Trình độ: Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế, Tiến sỹ Luật
Quá trình công tác: Sau khi hoàn thành học vị Tiến sỹ Luật tại Úc, 
ông Lê Thành Vinh trở về Việt Nam và gia nhập Tập đoàn FLC với vị 
trí Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Luật SMiC vào tháng 4/ 2012. 
Năm 2013, ông Vinh được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Tập 

6.5. ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
Tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư khai thác đá tự nhiên, tận 
dụng được lợi thế của Tập đoàn tại các địa phương, chủ động nguồn 
vật liệu cho các dự án, mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài. Tiếp tục tìm 
kiếm, thực hiện các thủ tục pháp lý mở rộng hoạt động đầu tư sang 
các loại khoáng sản khác có giá trị.

6.6. HÀNG KHÔNG
Theo kế hoạch khai thác, tần suất chuyến bay sẽ được nâng lên 100 
chuyến/ngày để phục vụ tối thiểu 5 triệu lượt khách ngay trong
năm 2019. 
Bamboo Airways sẽ bắt đầu khai thác các đường bay quốc tế vào cuối 
tháng 4/2019 với những điểm đến đầu tiên dự kiến là Nhật Bản, Singa-
pore và Hàn Quốc. Cũng trong năm 2019, kế hoạch bay thẳng tới Mỹ 
đang được Bamboo Airways xúc tiến và dự kiến sẽ khai trương đường 
bay này trong cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

6.7. NÔNG NGHIỆP
Tập đoàn định hướng phát triển nông nghiệp trở thành một mảng 
kinh doanh chính trong chuỗi giá trị của Tập đoàn. Tập đoàn đang 
trong quá trình gấp rút triển khai hoạt động đầu tư dự án trồng rau 
quả theo công nghệ cao tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định 
và Bình Thuận, đồng thời tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm 
kiếm các quỹ đất, dự án mới làm tiền đề mở rộng mảng hoạt động này 
trong các năm tiếp theo.

đoàn FLC. Hiện ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực 
HĐQT Tập đoàn FLC.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 41.662 cổ phiếu, tương ứng 0,006% vốn
điều lệ.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch HĐQT
Trình độ: Tiến sỹ Luật
Quá trình công tác: Năm 2013, bắt đầu với vai trò là Luật sư chính 
– Công ty Luật TNHH SMiC, bà Hương Trần Kiều Dung được bổ 
nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao tại Tập đoàn FLC như Trưởng 
Ban Pháp chế và Phát triển dự án, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn FLC. Hiện bà Hương Trần Kiều Dung đang giữ chức 
vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 27.775 cổ phiếu, tương ứng 0,004% vốn
điều lệ.

Ông Lê Bá Nguyên – Thành viên HĐQT
Trình độ: Bác sĩ đa khoa, Thạc sỹ chuyên ngành quản lý y tế
Quá trình công tác: Năm 2013, ông Lê Bá Nguyên trở thành thành 
viên HĐQT của Tập đoàn FLC. Đến tháng 10/2017, ông Lê Bá 
Nguyên thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trước khi quay trở lại 
cương vị này vào tháng 06/2018 và đảm nhiệm từ đó đến nay.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

CHƯƠNG IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY
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1.2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a. Hoạt động của HĐQT năm 2018
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm vừa qua còn 
nhiều khó khăn, thị trường BĐS trong nước ngày càng mang tính 
cạnh tranh gay gắt với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp có 
tiềm lực đến từ khối ngoại và sự tăng trưởng mạnh của nhiều 
doanh nghiệp BĐS nội. Nhờ sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông, 
cùng với những sự chỉ đạo sát sao và giải pháp đúng đắn của 
Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết của tập thể công nhân viên, Tập 
đoàn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị 
quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã đề ra, phát triển hàng loạt 
các dự án BĐS quy mô lớn, đồng thời duy trì ổn định mảng kinh 
doanh thương mại dịch vụ và đầu tư tài chính.

HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của 
Công ty, linh hoạt chỉ đạo BTGĐ giúp Công ty không ngừng tăng 
trưởng, mở rộng hoạt động. 

i. Hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư 
Ngay từ đầu năm 2018, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế 
hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp 
với thực tế, định hướng tốt cho BTGĐ trong triển khai thực hiện. 
Kết quả kinh doanh năm 2018 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn 
thể Công ty trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tái cơ 

cấu các loại hình sản phẩm dịch vụ hướng tới tăng trưởng đột 
phá và tạo ra lợi nhuận bền vững. 

HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu 
tư, đánh giá lại hiệu quả các Dự án và mở rộng đầu tư các Dự 
án mới nhiều triển vọng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước.

ii. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với BTGĐ
HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGĐ 
để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết của HĐQT đã ban 
hành trong năm 2018. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát 
các nội dung sau:
Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch 
kinh doanh năm 2018;
Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo vượt và đúng 
tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi 
vào hoạt động;

Hoạch định và triển khai các Dự án mới có tiềm năng;
Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch đã đặt ra. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành 

trực tiếp Công ty mẹ, có điều kiện thực thi các quyết định cũng như 
ý kiến định hướng của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh do-
anh thường ngày của Công ty tuân thủ tuyệt đối các quyết định
của HĐQT.

BTGĐ dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động 
kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm 
vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành, BTGĐ đã thường 
xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử 
lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành 
linh hoạt và hiệu quả. 

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, BTGĐ đã trực tiếp xây dựng 
và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy 
chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của 
Công ty theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả. 

Năm qua, BTGĐ đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu 

đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh 
doanh cũng như trong quản lý điều hành Công ty. Đây là sự 
cố gắng rất lớn của BTGĐ cũng như toàn thể CBNV của Công 
ty, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền 
vững.

iii. Công tác quan hệ cổ đông, quản lý cổ phần
Công ty đã hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời 
hạn các BCTC kiểm toán năm 2017 và Báo cáo thường niên 
năm 2017, BCTC Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 và BCTC kiểm toán 
năm 2018.
HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 12/06/2018 và tổ 
chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 8/2018. 

HĐQT cũng đã hoàn thành đợt phát hành thêm 27.300.446 
cổ phần để chi trả cổ tức năm 2017, xây dựng phương án chi 
trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 để trình ĐHĐCĐ 
thường niên 2019 quyết định.

Trong hoạt động điều hành cụ thể của năm 2018, HĐQT đã 
ban hành các Nghị quyết/ Quyết định sau:
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STT       Số Nghị quyết/ Quyết định              Ngày       Nội dung

01/NQ-HĐQT-FLC

01A/2018/NQ-HĐQT-FLC

02/NQ-HĐQT-FLC

02A/2018/NQ-HĐQT-FLC

03/2018/NQ-HĐQT-FLC

04/2018/NQ-HĐQT-FLC

04A/2018/NQ-HĐQT-FLC

05/2018/NQ-HĐQT-FLC

06/2018/NQ-HĐQT-FLC

07/2018/NQ-HĐQT-FLC

08/2018/NQ-HĐQT-FLC

09/2018/NQ-HĐQT-FLC

10/2018/NQ-HĐQT-FLC

11/2018/NQ-HĐQT-FLC

11A/2018/NQ-HĐQT-FLC

12/2018/NQ-HĐQT-FLC

13/2018/NQ-HĐQT-FLC

14/2018/NQ-HĐQT-FLC

14A/2018/NQ-HĐQT-FLC

15/2018/NQ-HĐQT-FLC

16/2018/NQ-HĐQT-FLC

17/2018/NQ-HĐQT-FLC

18/2018/NQ-HĐQT-FLC

19/2018/NQ-HĐQT-FLC 

20/2018/NQ-HĐQT-FLC

21/2018/NQ-HĐQT-FLC

22/2018/NQ-HĐQT-FLC

23/2018/NQ-HĐQT-FLC

24/2018/NQ-HĐQT-FLC

25/2018/NQ-HĐQT-FLC

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

11/01/2018

17/01/2018

24/01/2018

29/01/2018

01/02/2018

12/02/2018

12/02/2018

12/02/2018

07/02/2018

14/03/2018

15/03/2018

15/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

30/03/2018

03/04/2018

03/04/2018

03/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

23/04/2018

23/04/2018

23/04/2018

04/05/2018

Thông qua việc thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội
– Công ty TNHH Đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC

Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC

Thông qua việc thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội – Công ty TNHH 
Vàng bạc đá quý FLC

Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC

Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng FLC

Thông qua một số vấn đề thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của 
Công ty TNHH F Pura Việt Nam

Thông qua phương án vay vốn của Tập đoàn FLC tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

Thành lập Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty

Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Hợp nhất Ban Đầu tư và Ban Pháp chế thành Ban Đầu tư - Pháp chế trực thuộc 
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Hợp nhất Ban Truyền thông và Ban Marketing thành ban Truyền thông & Marketing 
trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Phân công công tác đối với Ông Lê Thành Vinh – Thành viên Hội đồng
quản trị Công ty

Thông qua việc thực hiện các công việc phát sinh sau đợt phát hành cổ phiếu để 
chi trả cổ tức năm 2016

Thông qua việc mở tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Ngân hàng 
Credid Suisse AG

Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Quần thể Trung tâm Hội nghị, Khu 
dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long

Phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị
Thông qua việc thành lập công ty con tại tỉnh Quảng Bình

Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & 
Golf Resort

Phê duyệt dự án sân golf FLC Hạ Long tại khu vực cột 3, cột 8 TP Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh

Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC năm 
2018

Bổ nhiệm Ông Lê Thành Vinh – PCT thường trực HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó TGĐ

Bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty  - Ông Đỗ Như Tuấn

Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó TGĐ của Bà Vũ Đặng Hải Yến

Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên 
quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC

Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên quản lý khách sạn và khu nghỉ 
dưỡng FLC

Thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên quản lý khách sạn và khu nghỉ 
dưỡng FLC

Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư phát triển và 
quản lý Khu công nghiệp FLC

Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH đầu tư phát triển và quản lý 
Khu công nghiệp FLC

Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tổ chức lại Ban Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

1.

2.

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8.

9.

10.

11.

12.

13. 

14.

15.
 

16.

17.

18. 

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. 

26. 

27. 

28.

29.

30.

STT       Số Nghị quyết/ Quyết định              Ngày       Nội dung

26/2018/NQ-HĐQT-FLC

27/2018/NQ-HĐQT-FLC

28/2018/NQ-HĐQT-FLC

29/2018/NQ-HĐQT-FLC

30/2018/NQ-HĐQT-FLC

31/2018/NQ-HĐQT-FLC

32/2018/NQ-HĐQT-FLC

33/2018/NQ-HĐQT-FLC

34/2018/NQ-HĐQT-FLC

35/2018/NQ-HĐQT-FLC

36/2018/NQ-HĐQT- FLC

37/2018/NQ-HĐQT-FLC

38/2018/NQ-HĐQT-FLC

39/2018/NQ-HĐQT-FLC

40/2018/NQ-HĐQT-FLC

41/2018/NQ-HĐQT- FLC

42/2018/NQ-HĐQT- FLC

42A/2018/NQ-HĐQT- FLC

42B/2018/NQ-HĐQT- FLC

42C/2018/NQ-HĐQT- FLC

43/2018/NQ-HĐQT- FLC

44/2018/NQ-HĐQT- FLC

45/2018/NQ-HĐQT- FLC

46/2018/NQ-HĐQT- FLC

47/2018/NQ-HĐQT-FLC

48/2018/NQ-HĐQT-FLC

49/2018/NQ-HĐQT-FLC

50/2018/NQ-HĐQT-FLC

51/2018/NQ-HĐQT-FLC

52/2018/NQ-HĐQT-FLC

08/05/2018

14/05/2018

05/06/2018

06/06/2018

12/06/2018

20/06/2018

20/06/2018

25/06/2018

26/06/2018

26/06/2018

05/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

13/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

31/07/2018

01/08/2018

Tổ chức lại Ban Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT

Thông qua chủ trương cho phép công ty con vay vốn tại Ngân hàng TMCP
Quốc dân – Chi nhánh Hà Nội 

Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vay vốn tại Ngân hàng TMCP 
Quốc dân – Chi nhánh Hà Nội

Bổ nhiệm Phó TGĐ - Bà Nguyễn Bình Phương

Thông qua chủ trương góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và dịch 
vụ Trà Cổ

Thông qua chủ trương góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển 
Ninh Dương

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
trong Công ty Cổ phần Rosland

Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Rosland

Thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2017

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH BOT khai thác quản lý bãi 
biển FLC Sầm Sơn

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch công ty và Giám đốc Công ty TNHH 
BOT khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn

Chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH BOT khai 
thác quản lý bãi biển Sầm Sơn đối với Bà Trần Thị My Lan và cử người đại diện quản 
lý phần vốn góp thay thế

Chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập 
đoàn FLC tại Công ty Cổ phần Nước giải khát FLC đối với Bà Trần Thị My Lan và bổ 
nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp thay thế

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH FLC Samson Golf & 
Resort

Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH FLC Samson 
Golf & Resort

Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ các chức vụ của Ông Trần Quang Huy tại Công ty 
TNHH FLC Samson Golf & Resort

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 
TNHH FLC Samson Golf & Resort và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của 
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Hàng không 
Tre Việt

Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 
FLC của Ông Trần Quang Huy

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Bà Hương Trần Kiều Dung) 

Thay đổi người đại diện theo phát luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ phần 
Tập đoàn FLC ngày 04/11/2017

Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV FLC Land

Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV FLC Land

Cử người đại diện quản lý vốn góp và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV FLC Land

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Đào Nam Phong)
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STT       Số Nghị quyết/ Quyết định              Ngày       Nội dung

53/2018/NQ-HĐQT-FLC

54/2018/NQ-HĐQT-FLC

55/2018/NQ-HĐQT-FLC

56/2018/NQ-HĐQT-FLC

57/2018/NQ-HĐQT-FLC

58/2018/NQ-HĐQT-FLC

59/2018/NQ-HĐQT-FLC

60/2018/NQ-HĐQT-FLC

61/2018/NQ-HĐQT-FLC

62/2018/NQ-HĐQT-FLC

63/2018/NQ-HĐQT-FLC

63A/2018/NQ-HĐQT-FLC

64/2018/NQ-HĐQT-FLC

65/2018/NQ-HĐQT-FLC

66/2018/NQ-HĐQT-FLC

67/2018/NQ-HĐQT-FLC

68/2018/NQ-HĐQT-FLC

69/2018/NQ-HĐQT-FLC

70/2018/NQ-HĐQT-FLC

71/2018/NQ-HĐQT-FLC

71A/2018/NQ-HĐQT-FLC

71B/2018/NQ-HĐQT-FLC

72/2018/NQ-HĐQT-FLC

73/2018/NQ-HĐQT-FLC

74/2018/NQ-HĐQT-FLC

75/2018/NQ-HĐQT-FLC

76/2018/NQ-HĐQT-FLC

77/2018/NQ-HĐQT-FLC

78/2018/NQ-HĐQT-FLC

79/2018/NQ-HĐQT-FLC

80/2018/NQ-HĐQT-FLC

81/2018/NQ-HĐQT-FLC

07/08/2018

07/08/2018

07/08/2018

07/08/2018

13/08/2018

15/08/2018

16/08/2018

22/08/2018

27/08/2018

11/09/2018

13/09/2018

24/09/2018

25/09/2018

25/09/2018

27/09/2018

08/10/2018

09/10/2018

09/10/2018

09/10/2018

09/10/2018

09/10/2018

09/10/2018

10/10/2018

22/10/2018

22/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

29/10/2018

01/11/2018

01/11/2018

13/11/2018

15/11/2018

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & 
Golf resort

Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf resort

Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty 
TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf resort

Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & 
Golf resrot

Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Nguyễn 
Thanh Bình)

Tổ chức lại Ban Đầu tư – Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư 
du thuyền & sân golf FLC Biscom

Thông qua việc thực hiện các công việc phát sinh sau đợt phát hành cổ phần để chi 
trả cổ tức năm 2017

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Đầu tư và quản lý tòa nhà Ion Complex

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa 
đổi Điều lệ của Công ty TNHH FLC Hạ Long

Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi không kèm 
chứng quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Thành lập Ban Đối ngoại

Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt ký hợp đồng 
thuê tàu bay và bảo lãnh thuê tàu bay 

Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Phê duyệt đầu tư Dự án Trung tâm Hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt 
thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình

Phê duyệt đầu tư Dự án sân Golf FLC Quảng Bình Golf links

Thành lập chi nhánh của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt tại Hà Nội

Góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và quản lý tòa nhà Ion Complex

Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại 
Công ty TNHH Đầu tư và quản lý tòa nhà Ion Complex

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH 
Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long

Bổ nhiệm Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Hàng không Tre 
Việt (Bà Dương Thị Mai Hoa)

Thành lập hội đồng chiến lược tài chính

Thông qua một số nội dung thẩm quyền của HĐQT

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thành lập chi nhánh của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt tại tỉnh Thanh Hóa

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
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84

85
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89
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STT       Số Nghị quyết/ Quyết định              Ngày       Nội dung

82/2018/NQ-HĐQT-FLC

83/2018/NQ-HĐQT-FLC

84/2018/NQ-HĐQT-FLC

85/2018/NQ-HĐQT-FLC

86/2018/NQ-HĐQT-FLC

87/2018/NQ-HĐQT-FLC

88/2018/NQ-HĐQT-FLC

89/2018/NQ-HĐQT-FLC

90/2018/NQ-HĐQT-FLC

91/2018/NQ-HĐQT-FLC

20/11/2018

26/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

05/12/2018

10/12/2018

12/12/2018

18/12/2018

23/12/2018

25/12/2018

Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê tàu bay với 
Celestial Aviation Trading 12 Limited

Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê tàu bay với 
WWTAI- AIROPCO II DAC 

Điều chỉnh (lần 2) dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị, trung tâm hội nghị, khu dịch 
vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long

Thành lập chi nhánh của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của 
Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT 

Thông qua chủ trương bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê 
tàu bay với CAT 12

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT 

Công ty TNHH 
Hàng không
Tre Việt

Công ty TNHH 
Hàng không
Tre Việt

Công ty TNHH 
Hàng không
Tre Việt

Công ty con 

Công ty con 

Công ty con 

GCNĐKDN số: 0107867370 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hà Nội cấp đăng 
ký lần đầu ngày 31/5/2017, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bình Định cấp đăng ký thay 
đổi lần 3 ngày 25/7/2018

GCNĐKDN số: 0107867370 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hà Nội cấp đăng 
ký lần đầu ngày 31/5/2017, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bình Định cấp đăng ký thay 
đổi lần 3 ngày 25/7/2018

GCNĐKDN số: 0107867370 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hà Nội cấp đăng 
ký lần đầu ngày 31/5/2017, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bình Định cấp đăng ký thay 
đổi lần 3 ngày 25/7/2018

Khu số 4, khu lịch 
biển Nhơn Lý – Cát 
Tiến, xã Nhơn Lý, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

Khu số 4, khu lịch 
biển Nhơn Lý – Cát 
Tiến, xã Nhơn Lý, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

Khu số 4, khu lịch 
biển Nhơn Lý – Cát 
Tiến, xã Nhơn Lý, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

02/10/2018

26/11/2018

29/11/2018

66/2018/NQ-HĐ
QT-FLC ngày 
27/9/2018

83/2018/NQ-HĐ
QT-FLC ngày 
26/11/2018

84/2018/NQ-HĐ
QT-FLC ngày 
29/11/2018

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Tên tổ chức/ 
cá nhân   

Mối quan hệ liên quan
với công ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm giao dịch
với công ty

Số Nghị quyết 
HĐQT thông qua
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b. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2019
HĐQT tiếp tục khẳng định chiến lược kinh doanh đặt chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu; đồng 
thời luôn đổi mới, sáng tạo chọn lọc ứng dụng công nghệ mới để 
giảm chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm.
Thứ nhất, chủ động, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và 
ngoài nước, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển 
kinh doanh, mang lại lợi nhuận và khẳng định thương hiệu của Tập 
đoàn; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham 
gia thực hiện tốt các chính sách xã hội. 
Thứ hai, đẩy mạnh công tác hoạch định chiến lược tích cực ng-
hiên cứu, đánh giá, xây dựng các dự án BĐS và kinh doanh có tiềm 
năng phát huy tối đa lợi thế so sánh của Tập đoàn.
Thứ ba, chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn từ thị 
trường vốn trong nước và quốc tế để phục vụ hoạt động kinh do-
anh của Tập đoàn, tăng doanh thu lợi nhuận cho Tập đoàn.
Thứ tư, tiếp tục tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự có chất lượng cao, 
có trình độ chuyên môn phù hợp vào các vị trí chủ chốt để triển 
khai các kế hoạch phát triển của Tập đoàn. 
Thứ năm, thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng Công 
ty thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, năng động, chuyên 
nghiệp và có tiềm lực tài chính vững mạnh.

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1. CƠ CẤU BKS

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng BKS
Trình độ: Thạc sỹ Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác: Ông Nguyễn Tiến Dũng tham gia công tác tại 
Tập đoàn FLC từ năm 2012 cho đến nay. Với hơn 20 năm kinh ng-
hiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, xây dựng, kinh do-
anh BĐS, ông Nguyễn Tiến Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ 
Trưởng BKS Tập đoàn FLC.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 6.943 cổ phiếu, tương ứng 0,001% vốn
điều lệ.

Bà Phạm Thị Hải Ninh – Thành viên BKS

Trình độ: Thạc sỹ Luật
Quá trình công tác: Bà Phạm Thị Hải Ninh được bầu làm thành 
viên BKS Tập đoàn FLC từ năm 2013. Bà Phạm Thị Hải Ninh có 13 
năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là pháp 
lý dự án và kinh doanh BĐS.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

ÔNG LÊ VĂN SẮC – THÀNH VIÊN BKS
Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác: Ông Lê Văn Sắc đã có thời gian gắn bó và làm 
việc tại Tập đoàn FLC từ năm 2010 đến nay. Ông Lê Văn Sắc có hơn 
50 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua sắm, quản lý vật 
tư. Hiện ông giữ chức vụ thành viên BKS Tập đoàn FLC.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BTGĐ gồm 10 thành viên, trong đó có 1 Tổng Giám đốc và 9 Phó 
Tổng Giám đốc.  

Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc
Trình độ: Tiến sỹ Luật
Quá trình công tác: Năm 2013, bắt đầu với vai trò là Luật sư chính 
– Công ty Luật TNHH SMiC, bà Hương Trần Kiều Dung được bổ 
nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao tại Tập đoàn FLC như Trưởng 
Ban Pháp chế và Phát triển dự án, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn FLC. Hiện bà Hương Trần Kiều Dung đang giữ chức 
vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 27.775 cổ phiếu, tương ứng 0,004% vốn
điều lệ.

Bà Đàm Ngọc Bích – Phó Tổng Giám đốc thường trực
Trình độ: Thạc sỹ Tài chính kế toán
Quá trình công tác: Bà Đàm Ngọc Bích từng giữ vị trí Trưởng BKS nội 
bộ trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực của 
Tập đoàn FLC. Bà Đàm Ngọc Bích có nhiều năm kinh nghiệm trong 
việc quản lý, điều hành hệ thống tài chính, kế toán, đầu tư doanh ng-
hiệp; điều hành hệ thống kiểm toán nội bộ doanh nghiệp; trực tiếp chỉ 
đạo các thương vụ mua bán, sáp nhập, thành lập, giải thể các doanh 
nghiệp.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Ông Lê Thành Vinh – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc
Trình độ: Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế, Tiến sỹ Luật
Quá trình công tác: Sau khi hoàn thành học vị Tiến sỹ Luật tại Úc, ông 
Lê Thành Vinh trở về Việt Nam và gia nhập Tập đoàn FLC với vị trí Phó 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Luật SMiC vào tháng 4/ 2012. Năm 2013, 
ông Vinh được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Tập đoàn FLC. Hiện 
ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 41.662 cổ phiếu, tương ứng 0,006% vốn điều lệ.

Bà Trần Thị My Lan – Phó Tổng Giám đốc

Trình độ: Cử nhân Luật 
Quá trình công tác: Bà Trần Thị My Lan đã đảm nhiệm chức 
vụ Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu lao động của Công ty cổ 
phần Tập đoàn FLC trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng 
Giám đốc vào tháng 05/2013.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 27.775 cổ phiếu, tương ứng 0,004% 
vốn điều lệ.

Bà Bùi Hải Huyền – Phó Tổng Giám đốc
Trình độ: Cử nhân Kinh tế 
Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó 
Tổng giám đốc, bà Bùi Hải Huyền từng giữ các chức vụ 
Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn FLC, Phó Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần FLC Tech & Media.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Ông Trần Thế Anh – Phó Tổng Giám đốc
Trình độ: Thạc sỹ Luật
Quá trình công tác: Gia nhập đội ngũ lãnh đạo của Tập đoàn 
FLC từ năm 2012 và giữ vị trí Trưởng Ban Pháp chế. Đến năm 
2013, ông Trần Thế Anh được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn FLC.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.
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Ông Đào Nam Phong – Phó Tổng Giám đốc
Trình độ: Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học ngoại thương Hà Nội
Quá trình công tác: Bắt đầu công tác tại Tập đoàn FLC từ tháng 
01/2018 với chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh doanh, ông Đào Nam Phong 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn vào tháng 
08/2018.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Ông Lã Quý Hiển – Phó Tổng Giám đốc
Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ, cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn FLC, ông Lã Quý Hiển giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính Kế 
toán kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Ông Trịnh Quốc Huy – Kế toán trưởng
Trình độ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật
Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Tập 
đoàn FLC, ông Trịnh Quốc Huy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tài chính 
Kế toán Tập đoàn FLC. 
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Ông Đặng Tất Thắng – Phó Tổng Giám đốc
Trình độ: Kiến trúc sư - Thạc sỹ Xây dựng và quản lý dự án
Quá trình công tác: Sau một thời gian đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban 
Đầu tư của Tập đoàn FLC, ông Đặng Tất Thắng được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ Tháng 12/2014.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Bình Phương – Phó Tổng Giám đốc
Trình độ: Cử nhân Tiếng Pháp - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Quá trình công tác: Gia nhập Tập đoàn FLC từ năm 2011, bà Nguyễn 
Bình Phương đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại Tập đoàn và các 
công ty thành viên trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Tập đoàn vào tháng 06/2018.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Bà Võ Thị Thùy Dương – Phó Tổng Giám đốc
Trình độ: Thạc sỹ Luật
Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám 
đốc, bà Võ Thị Thùy Dương đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Nhân sự 
Tập đoàn FLC.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

STT       Số Nghị quyết/ Quyết định              Ngày       Nội dung

82/2018/NQ-HĐQT-FLC

83/2018/NQ-HĐQT-FLC

84/2018/NQ-HĐQT-FLC

85/2018/NQ-HĐQT-FLC

86/2018/NQ-HĐQT-FLC

87/2018/NQ-HĐQT-FLC

88/2018/NQ-HĐQT-FLC

89/2018/NQ-HĐQT-FLC

90/2018/NQ-HĐQT-FLC

91/2018/NQ-HĐQT-FLC

20/11/2018

26/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

05/12/2018

10/12/2018

12/12/2018

18/12/2018

23/12/2018

25/12/2018

Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê tàu bay với 
Celestial Aviation Trading 12 Limited

Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê tàu bay với 
WWTAI- AIROPCO II DAC 

Điều chỉnh (lần 2) dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị, trung tâm hội nghị, khu dịch 
vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long

Thành lập chi nhánh của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của 
Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT 

Thông qua chủ trương bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê 
tàu bay với CAT 12

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT 

Công ty TNHH 
Hàng không
Tre Việt

Công ty TNHH 
Hàng không
Tre Việt

Công ty TNHH 
Hàng không
Tre Việt

Công ty con 

Công ty con 

Công ty con 

GCNĐKDN số: 0107867370 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hà Nội cấp đăng 
ký lần đầu ngày 31/5/2017, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bình Định cấp đăng ký thay 
đổi lần 3 ngày 25/7/2018

GCNĐKDN số: 0107867370 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hà Nội cấp đăng 
ký lần đầu ngày 31/5/2017, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bình Định cấp đăng ký thay 
đổi lần 3 ngày 25/7/2018

GCNĐKDN số: 0107867370 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hà Nội cấp đăng 
ký lần đầu ngày 31/5/2017, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bình Định cấp đăng ký thay 
đổi lần 3 ngày 25/7/2018

Khu số 4, khu lịch 
biển Nhơn Lý – Cát 
Tiến, xã Nhơn Lý, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

Khu số 4, khu lịch 
biển Nhơn Lý – Cát 
Tiến, xã Nhơn Lý, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

Khu số 4, khu lịch 
biển Nhơn Lý – Cát 
Tiến, xã Nhơn Lý, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

02/10/2018

26/11/2018

29/11/2018

66/2018/NQ-HĐ
QT-FLC ngày 
27/9/2018

83/2018/NQ-HĐ
QT-FLC ngày 
26/11/2018

84/2018/NQ-HĐ
QT-FLC ngày 
29/11/2018

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Tên tổ chức/ 
cá nhân   

Mối quan hệ liên quan
với công ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm giao dịch
với công ty

Số Nghị quyết 
HĐQT thông qua

4. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

4.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS tuân thủ theo quy định của Công ty về chế độ thù lao đối với các thành viên HĐQT và 
thành viên BKS, được ĐHCĐ thông qua tại mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
Thù lao cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VND/tháng.
Thù lao cho Thành viên BKS là 2 triệu VND/người/tháng.
BTGĐ hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao.
Ngoài ra, các thành viên HĐQT, BKS và BTGĐ được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, phụ 
cấp điện thoại di động, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Tập đoàn và các công ty thành viên,…
4.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ
Không có

4.3. Hợp đồng hoặc giao dịch của Công ty với Công ty con, công ty liên kết
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5. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO

5.1. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO NĂM 2018

Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn là trở thành một tập đoàn kinh 
tế hàng đầu Việt Nam. Do vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC luôn chú 
trọng công tác quản trị rủi ro và coi đó là ưu tiên hàng đầu đảm bảo 
cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Vai trò và phân công về 
trách nhiệm trong hoạt động quản trị rủi ro của Tập đoàn được thể 
hiện rất rõ trong cơ cấu tổ chức của Tập đoàn như sau:

Hội đồng Quản trị truyền đạt thông điệp về văn hóa quản trị rủi ro 
doanh nghiệp và đưa ra các mục tiêu về quản trị rủi ro ở cấp độ 
tổng thể. Theo đó, văn hóa quản trị rủi ro của của Tập đoàn (bao 
gồm các đơn vị thành viên) là tất cả các cán bộ nhân viên ở mọi 
chức danh vị trí đều có ý thức và trách nhiệm tham gia vào quy 
trình kiểm soát và quản lý rủi ro.

Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm nhận diện và quản lý rủi ro qua 
việc thiết lập bộ máy tổ chức vận hành hoạt động của doanh ng-
hiệp phù hợp, dựa trên nguyên tắc mọi giao dịch/hoạt động dù là 
nhỏ nhất đều phải được kiểm soát qua hệ thống quy trình nghiệp 
vụ được ban hành và áp dụng nội bộ.

Trong năm 2018, công tác kiểm soát và quản trị rủi ro của Tập đoàn 
được tằng cường và ngày càng hoàn thiện, cụ thể:
Ban lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo các ban chuyên môn (Ban Kiểm 
soát nội bộ, Ban Thanh Tra, Ban Nhân sự) thực hiện nhiều cuộc 
kiểm tra, kiểm soát nội bộ ở phạm vi Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên, qua đó kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các tồn tại, hạn 
chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu đáng kể các rủi ro 
trọng yếu cho Tập đoàn.

Ban hành/sửa đổi/bổ sung các quy trình nghiệp vụ theo hướng 
kiểm soát chặt chẽ hơn, tham khảo với các thông lệ tốt của ngành 
về quản trị rủi ro và đảm bảo nguyên tắc kiểm soát chéo giữa các 
cá nhân/phòng ban.

Tăng cường các hoạt động đào tạo, truyền thông nội bộ nhằm 
nâng cao nhận thức và chuyên môn của cán bộ nhân viên ở tất cả 
các cấp về quản trị rủi ro doanh nghiệp.

5.2. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NĂM 2019

Tập đoàn đang hoạt động đa dạng ở nhiều ngành nghề kinh do-
anh khác nhau, trong đó hoạt động kinh doanh Bất động sản, du 
lịch nghỉ dưỡng và hàng không được đánh giá là các lĩnh vực trọng 
yếu, chiếm tỷ trọng phần lớn trong tổng doanh thu và lợi nhuận 
của Tập đoàn. Do đó, theo đánh giá của Ban lãnh đạo Tập đoàn, 
các rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 
Tập đoàn là các rủi ro có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh 
doanh trọng yếu nêu trên, cụ thể:

a. Rủi ro thị trường 
Các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn về bất động sản, du 
lịch nghỉ dưỡng và hàng không đều là các ngành nghề xu có xu 

hướng phát triển tốt đang gặp nhiều thuận lợi về yếu tố kinh tế 
vĩ mô như: phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của chính 
phủ Việt Nam, nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường, các 
chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư của nhà nước…. Do đó, Ban 
lãnh đạo Tập đoàn đánh giá rủi ro thị trường của Tập đoàn là thấp. 
Phương châm cốt lõi của Tập đoàn về quản trị rủi ro thị trường của 
Tập đoàn là luôn coi khách hàng là trọng tâm nhằm cung cấp các 
sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

b. Rủi ro hoạt động
Hoạt động của Tập đoàn ngày càng mở rộng về mặt phạm vi và 
quy mô tới nhiều tỉnh/thành phố trong nước và thị trường quốc tế, 
Ban lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cơ cấu tổ chức và công tác quản 
trị điều hành doanh nghiệp là các vấn đề cần quan tâm nhằm 
giảm thiểu các rủi ro xuất phát từ công tác vận hành của doanh 
nghiệp. Do đó, công tác quản trị rủi ro của Tập đoàn được tập trung 
vào các hành động cụ thể sau:

Kiện toàn bộ máy tổ chức của doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, 
phù hợp với quản trị điều hành của Ban lãnh đạo.  
Hoàn thiện hệ thống quy trình/văn bản quản trị ở tất cả các cấp 
tại Tập đoàn và đơn vị thành viên, trong đó đặc biệt chú trọng tới 
các quy trình kiểm soát và phối hợp giữa các đơn vị/cá nhân có 
liên quan.

Tăng cường công tác giám sát và hệ thống báo cáo kết quả công 
việc của cấp quản lý và nhân viên
Tập trung phát triển nguồn nhân lực theo hướng toàn diện từ công 
tác tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, phát triển năng lực 
chuyên môn cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống

c. Rủi ro môi trường
Theo nhận định của Ban lãnh đạo Tập đoàn, khả năng xảy ra rủi ro 
môi trường liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính 
của Tập đoàn là không cao. Tuy nhiên, do rủi ro môi trường có ảnh 
hưởng về mặt pháp lý đối với doanh nghiệp nên Tập đoàn luôn chú 
trọng việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với 
các hoạt động có liên quan đến yêu tố môi trường.
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1. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TẠO 
VIỆC LÀM BỀN VỮNG

Năm 2018, trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn FLC tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai chiến lược mở rộng hiện diện trên nhiều vùng miền 
đất nước, với mong muốn cải thiện bộ mặt đô thị, du lịch tại các vùng 
miền này và tạo hiệu ứng lan toả về phát triển kinh tế - xã hội. Các khu 
đô thị hiện đại, đồng bộ (FLC Lux City Samson, FLC Lux City Quynhon, 
FLC Tropical City Halong….) được xây dựng tại các khu vực trung tâm 
đã phần nào giúp giải quyết bài toán đô thị hoá tại các tỉnh thành,  
còn các quần thể du lịch nghỉ dưỡng đa tiện ích  tiếp tục là điểm nhấn 
quan trọng cho hạ tầng du lịch cao cấp tại địa phương, giúp thu hút 
du khách, tạo thêm công ăn việc làm và phát triển xã hội. 

Chọn cách đầu tư vào những vùng đất bị lãng quên, Tập đoàn FLC 
đã biến những khu vực này thành những “thiên đường” nghỉ dưỡng 
mới, kiến tạo một nền du lịch chuyên nghiệp và tạo ra những giá trị 
bền vững. Các dự án như Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, 
FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long hay FLC Quảng Bình đều được xây dựng 
trên những vùng đất trước đây là đầm lầy, bán hoang mạc hay vùng 
đồi núi hầu như không có giá trị về du lịch hay nông nghiệp.  

CHƯƠNG V. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Các dự án sau khi được đưa vào vận hành không chỉ thay đổi tư 
duy du lịch, diện mạo du lịch cho nhiều địa phương mà còn tạo 
thêm công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 
dân
địa phương. 
Đơn cử như tại Quy Nhơn, lượng du khách tăng trưởng mạnh từ 
hơn 2,5 triệu lượt khách năm 2015 tăng đến hơn 4 triệu lượt khách 
năm 2018, đưa doanh thu du lịch của tỉnh Bình Định từ một vài 
trăm tỷ lên tới con số ngàn tỷ. 

Còn tại Sầm Sơn, từ một vùng biển thiếu đồng bộ về mặt hạ tầng 
du lịch đã trở thành một điểm đến văn minh, hiện đại với những 
bãi biển khang trang, hệ thống Hubway, phục vụ bar – café, đồ 
ăn nhanh, massage, y tế…  cùng quần thể nghỉ dưỡng 5 sao hiện 
đại. Lượng khách du lịch đến Thanh Hóa từ hơn 4 triệu khách năm 
2014 đã tăng đến hơn 8 triệu khách năm 2018, trở thành một trong 
những địa phương dẫn đầu về lượng du khách tại Việt Nam.  

Hiện mỗi dự án nghỉ dưỡng của FLC tuyển dụng trung bình khoảng 
2.000 – 3.000 lao động toàn thời gian, trong đó tỷ lệ lao động địa 
phương chiếm 95%. Từ đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên biển, 

hàng ngàn lao động địa phương đã chuyển sang làm việc tại các dự 
án của FLC hoặc tự tổ chức những dịch vụ tham quan cho khách du 
lịch. Hơn ai hết, họ sẽ là những người đầu tiên gìn giữ những giá trị 
tự nhiên vốn đã tạo nên “cần câu cơm” của chính mình. 

Mô hình phát triển dự án bền vững này được Tập đoàn FLC áp dụng 
tại tất cả các dự án như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng 
Bình, FLC Hạ Long, … với trọng tâm hướng tới các mục tiêu: 
- Cải tạo môi trường và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên; 
- Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng; 
- Chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng.
Bên cạnh bất động sản, nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng cũng 
được FLC đẩy mạnh đầu tư trong năm 2018 như hàng không, xây 
dựng, lữ hành – golf, nông nghiệp công nghệ cao, y tế… với mục tiêu 
hình thành những “hệ sinh thái” hoàn chỉnh, khép kín để phục vụ 
nhu cầu của cộng đồng và xã hội. 

Đối với hàng không, năm 2018 là giai đoạn chuẩn bị quyết liệt để 
Bamboo Airways có thể chính thức cất cánh trong ngày 16/1/2019. 
Chiến lược kết nối trực tiếp các điểm du lịch tại Việt Nam của Bam-
boo Airways được đánh giá là sẽ góp phần cải tiến dịch vụ hàng 
không, đáp ứng nhu cầu di chuyển đang ngày càng gia tăng tại Việt 
Nam; đồng thời tăng cường kết nối vùng miền, thúc đẩy và thu hút 
đầu tư, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và 
quốc tế. 

Đối với nông nghiệp công nghệ cao, hoạt động đầu tư dự án trồng 
rau quả theo công nghệ cao tại Hà Tĩnh, Bình Định và sắp tới là Phú 
Yên, Bình Thuận… đang từng bước được triển khai, đồng thời tiếp 
tục các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các quỹ đất, dự án mới, 
tìm kiếm đối tác cho sản phẩm đầu ra, làm tiền đề mở rộng mảng 
hoạt động này trong các năm tiếp theo. 

Các sản phẩm nông sản sạch chủ lực thương hiệu FLC đảm bảo 
quy chuẩn về mặt chất lượng sẽ được cung ứng phục vụ nhu cầu 
trong nước và quốc tế, từng bước thực hiện sứ mệnh mở rộng thị 
trường, đưa nông sản Việt Nam tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá 
trị toàn cầu. 

Đối với lĩnh vực y tế, 2018 và 2019 là hai năm bản lề cho hoạt động 
trong lĩnh vực y tế của Tập đoàn FLC, khởi động bằng dự án Khu 
công nghiệp Y Dược Công nghệ cao FLC Vân Đồn tại Quảng Ninh, 
đã được Bộ Y tế chấp thuận về đề xuất đầu tư trong năm 2018 và 
khởi công dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình quy mô 
1.000 giường đầu năm 2019. 

Những dự án sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ giúp 
hoàn thiện hệ thống y tế của địa phương nói riêng, Việt Nam nói 
chung theo hướng hiện đại, tiên tiến và chuyên nghiệp, nâng cao 
chất lượng và vị thế của ngành y tế - dược phẩm, qua đó góp phần 
xây dựng hệ thống y dược Việt Nam chất lượng, hiệu quả và hội 
nhập quốc tế theo chủ trương mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. 
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2. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tập đoàn FLC luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững cho môi trường, 
xã hội và cộng đồng song song với những mục tiêu phát triển kinh tế 
tại bất cứ dự án nào mà Tập đoàn đầu tư và triển khai xây dựng.

 Các dự án của FLC luôn được hoạch định là những công trình thân 
thiện với hệ sinh thái, được đông đảo nhân dân và chính quyền địa 
phương ghi nhận trong việc đóng góp, cải tạo và phát triển toàn bộ 
cảnh quan thiên nhiên và môi trường ven biển của địa phương nơi 
có dự án. 
Có hai vấn đề mà Tập đoàn FLC luôn chú trọng ngay khi bắt đầu triển 
khai dự án, đó là: thiết kế hạ tầng hạn chế tối đa làm gián đoạn cảnh 
quan tự nhiên và chủ trương sử dụng các thiết kế, các công nghệ mới 
thân thiện với môi trường.  Những giải pháp này đã biến những vùng 
đầm lầy, vùng đất cằn, hay vùng bán sa mạc….tại Sầm Sơn, Quy Nhơn, 
Quảng Bình, Hạ Long… thành những không gian lưu trú  trong lành, 
xanh mát, trở thành địa điểm du lịch nghỉ dưỡng được đông đảo du 
khách trong và ngoài nước yêu thích và lựa chọn.

Một số giải pháp cụ thể mà FLC đã ứng dụng vào các công trình đô thị 
và quần thể nghỉ dưỡng để đảm bảo các tiêu chí xanh:

2.1. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NGUỒN NƯỚC
- Sử dụng công nghệ tưới tiêu tuần hoàn nhằm tiết kiệm 
nguồn nước tại các sân golf. Cỏ sân golf là loại cỏ được lai tạo 
tiên tiến nhất trên thế giới có khả năng chịu mặn và chịu hạn 
để hạn chế sử dụng nước ngọt. Đây cũng là những giống cỏ 
có khả năng miễn dịch tốt nhất, giúp hạn chế sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật, được lựa chọn kỹ lưỡng từ các thương hiệu 
thân thiện với môi trường.
- Bên trong tất cả phòng tắm hay pantry của khách sạn đều 
được trang bị các thiết bị vệ sinh hiện đại, sử dụng công nghệ 
kháng khuẩn an toàn, chế độ xả nước tự động thông minh 
tránh lãng phí lượng nước không cần thiết.

2.2. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
- Tại các quần thể của FLC, phương pháp thông gió tự nhiên 
được áp dụng tối đa. Đây là phương pháp  thông gió lợi dụng 
chênh lệch áp suất và sự chuyển động của luồng không khí 
bên ngoài công trình để  làm mát và đảm bảo thông thoáng 
cho ngôi nhà một cách thụ động. Nhiều công trình như khách 
sạn FLC Luxury Hotel Quy Nhơn, FLC Grand Hotel Sầm Sơn 
hay FLC Grand Hotel Hạ Long, tỷ lệ phòng view biển luôn đạt 
trên mức 80%, giúp gió và không khí có thể dễ dàng thâm 
nhập vào công trình, cho phép hiệu quả trong thông gió
tự nhiên.

- Bên cạnh đó, các quần thể cũng được lắp đặt mạng lưới điện 
thông minh với chế độ cảm ứng tự động ngắt điện; Lắp đặt kính 
cách nhiệt để giảm điện năng điều hòa; Tối ưu sử dụng nguồn 
năng lượng tái tạo, cụ thể là năng lượng mặt trời để giảm nguy 
cơ thiếu hụt nguồn điện. Khách sạn FLC Quy Nhơn từng đạt giải 
“Thiết kế kiến trúc khách sạn độc đáo nhất” của  Property Report 
2016 với  concept  phủ xanh toàn bộ mái công trình và được đánh 
giá là một giải pháp tiết kiệm năng lượng hữu hiệu. 

2.3. GIẢI PHÁP VỀ THIẾT KẾ HẠ TẦNG
- FLC Sầm Sơn đầu tư xây dựng bể bơi nước mặn lớn nhất Việt 
Nam để giảm tải áp lực du khách tắm dưới bãi biển. 
- FLC Hạ Long được xây dựng trên đồi cao, giữ nguyên tối đa hiện 
trạng thảm thực vật đặc trưng của núi đá vôi nhằm mang đến 
môi trường nghỉ dưỡng tự nhiên nhất.
- FLC Quy Nhơn tận dụng xây sân golf trên những khu vực trước 
đây là đất hoang hóa để không làm ảnh hưởng cảnh quan thiên 
nhiên và đất sinh hoạt của con người.
- Khách sạn The Coastal Hill được xây dựng  nhằm hướng tới 7 
tiêu chí cao nhất của LEED từ khâu thiết kế cho đến thi công và 
quản lý vận hành nhằm tăng chất lượng công trình, bảo vệ sức 
khỏe cư dân, bảo vệ môi trường tự nhiên; với mật độ xây dựng 
thấp chỉ chiếm 12,4%.
Được thiết kế bởi công ty Baumschlager Eberle Architekten (BE) 
đến từ Áo, nhiều giải pháp đồng bộ về công trình xanh sẽ được 
áp dụng tại The Coastal Hill, bao gồm: sử dụng tối đa các vật 
liệu tiên tiến ít ảnh hưởng đến môi trường; sử dụng nguồn năng 
lượng tái tạo giúp làm giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn điện và 
giảm biến đổi khí hậu; trang bị hệ thống tưới tiêu tuần hoàn giúp 
tiết kiệm tối đa nguồn nước ngọt trong khuôn viên cây xanh..

+ Ngoài ra, tại khách sạn The Coastal Hill cũng như các công 
trình khác, FLC cũng áp dụng các biện pháp đồng bộ như: Hệ 
thống xử lý chất thải khép kín không gây ô nhiễm môi trường; 
Khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải trong suốt quá trình 
xây dựng và khi đi vào giai đoạn vận hành…

3. TẠO AN SINH XÃ HỘI, XÓA ĐÓI 
G I Ả M  N G H È O,  P H Á T  T R I Ể N
CỘNG ĐỒNG

Trong giai đoạn 2017 - 2018, Tập đoàn FLC đã ủng hộ hơn 100 tỷ 
đồng vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, 
giáo dục, giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh… 

Tính riêng năm 2018, Tập đoàn FLC đã tổ chức hàng loạt chương 
trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước, tiêu 
biểu như: xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa nghĩa cho các đối tượng 
chính sách nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh trị 
giá 500 triệu đồng; đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ An 
sinh xã hội 6 tỷ đồng; ủng hộ 5 tỷ đồng cho những hộ nghèo tại tỉnh 
Thanh Hóa; quyên góp 20 tỷ đồng thắng cuộc đấu giá bóng và áo 
đội tuyển U23 Việt Nam cho 20 huyện nghèo; đóng góp cho quỹ 
khuyến học khuyến tài tỉnh Tây Ninh 2 tỷ đồng; phát động chiến 
dịch Go Green trồng 10.000 cây xanh trên toàn hệ thống quần thể 
FLC với mục đích nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc 
giữ gìn môi trường sinh hoạt nói chung, cảnh quan thiên nhiên nói 
riêng; đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của các quần thể du lịch đối 
với du khách trong và ngoài nước...

Bên cạnh đó là các thoả thuận hợp tác về cung ứng và đào tạo 
nguồn nhân lực đã được FLC ký kết với nhiều trường cao đẳng, đại 
học trên cả nước. Những thoả thuận này sẽ đóng góp quan trọng 
vào công cuộc phát triển nguồn nhân lực và kinh tế, xã hội của địa 
phương, nâng cao chất lượng đào tạo lao động, định hướng nghề 
nghiệp cho sinh viên, phù hợp với chủ trương chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang du lịch, dịch vụ trên 
các địa phương có dự án của FLC.

Giai đoạn 2019 – 2020, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện 
thường xuyên, các chiến lược an sinh xã hội sẽ tập trung mở rộng 
trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, và đặc biệt là đồng hành cùng 
địa phương trong quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản 
văn hóa đặc sắc, với nguồn kinh phí trích lập từ  2-5% doanh thu 
hàng năm. Các hoạt động tiêu biểu như: đồng hành cùng Lễ hội 
Văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại Đắk Nông; Festival văn hóa cồng 
chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai hay Lễ hội cà phê tại Buôn
Ma Thuột...

Trên phương diện kinh tế - xã hội, các di sản văn hóa đã trở thành 
những sản phẩm văn hóa - du lịch hoàn chỉnh, vừa là động lực vừa 
là mục tiêu cho sự phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, đồng 
thời, từng bước làm thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương nơi có 
di sản, mang tới cho cộng đồng và địa phương những lợi ích thiết 
thực và bền vững.
 Với ngành nghề hoạt động cốt lõi có sự liên quan mật thiết đến 
các di sản văn hoá là BĐS nghỉ dưỡng – hàng không, Tập đoàn FLC 
sẽ chung tay cùng địa phương trong việc huy động các nguồn lực 
tài chính cũng như nhân lực, vật lực để bảo tồn, phát huy giá trị di 
sản văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 
quốc tế.
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1. THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được 
thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
số 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, đăng ký lần 
đầu ngày 09/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 13/09/2018. 
       
  
Cổ phiếu của Công ty được giao dịch chính thức tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 06/08/2013 theo Quyết định số 
723/2013/TB-SGDHCM ngày 30/07/2013 của Giám đốc Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.    
      
Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 
7.099.978.070.000 VND
Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2018:
7.099.978.070.000 VND

CHƯƠNG VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, 
Lê Đức Thọ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.   
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :
*Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản;
*Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản;
*Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản;
*Hoạt động kiến trúc, tư vấn kĩ thuật quản lý dự án, công trình;
*Hoạt động kinh doanh hàng hóa, vật liệu xây dựng; 
*Hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng, sân golf;
*Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại; 
*Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp

Trịnh Văn Quyết

Lê Thành Vinh

Hương Trần Kiều Dung

Lê Bá Nguyên

Lưu Đức Quang

Trần Quang Huy

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch 

Phó Chủ tịch Thường trực

Phó Chủ tịch

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

(Bổ nhiệm ngày 12/06/2018)

(Từ nhiệm ngày 11/06/2018)

(Từ nhiệm ngày 19/08/2018)

(Từ nhiệm ngày 07/10/2018)

Ông 

Ông 

Bà 

Ông 

Ông 

Ông 

Ông

Hương Trần Kiều Dung

Trần Quang Huy

Đàm Ngọc Bích

Trần Thị My Lan

Trần Thế Anh

Đặng Tất Thắng

Bùi Hải Huyền

Võ Thị Thùy Dương

Lã Quý Hiển

Lê Thành Vinh

Đỗ Như Tuấn

Đào Nam Phong

Vũ Đặng Hải Yến

Nguyễn Thanh Bình

Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

(Bổ nhiệm ngày 18/07/2018)

(Từ nhiệm ngày 17/07/2018)

(Bổ nhiệm ngày 03/04/2018)

(Bổ nhiệm ngày 03/04/2018)

(Bổ nhiệm ngày 03/04/2018)

(Từ nhiệm ngày 03/04/2018)

(Từ nhiệm ngày 12/08/2018)

Bà 

Ông 

Bà 

Bà 

Ông 

Ông 

Bà 

Bà 

Ông 

Ông 

Ông 

Ông 

Bà 

Ông 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng

Phạm Thị Hải Ninh

Lê Văn Sắc

Trưởng ban 

Thành viên 

Thành viên 

Tổng Giám đốc

Ông 

Bà

Ông 

BAN KIỂM SOÁT

Ông Trịnh Quốc Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bà Hương Trần Kiều Dung

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
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các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo 
cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa 
trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai 
sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc 
nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên 
đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết 
kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên 
không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội 
bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính 
thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý 
của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh 
giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.  
     
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi 
đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm 
toán của chúng tôi.      
 
Ý kiến của Kiểm toán viên      
   
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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại ngày 31/12/2018, cũng 
như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ 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  
      
Vấn đề khác:      
  
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2017 
đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán 
khác, kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận 
toàn phần.      
  

Theo danh sách trên, không ai trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc và Ban Kiểm soát sử dụng quyền lực mà họ được giao 
trong việc quản lý, điều hành Công ty để có được bất kỳ một lợi 
ích nào khác ngoài những lợi ích thông thường từ việc nắm giữ cổ 
phiếu như các cổ đông khác.

Kiểm toán viên
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía 
Nam (AASCS) được bổ nhiệm thực hiện công tác kiểm toán các Báo 
cáo tài chính cho Công ty.      

2. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo 
tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả 
hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Trong quá trình lập Báo 
cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các 
yêu cầu sau:      
    
Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính không còn chứa đựng sai sót trọng yếu 
do gian lận hoặc do nhầm lẫn;    
     
Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính 
sách này một cách nhất quán;    
Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;  

Hà Nội, ngày 10  tháng 04 năm 2019
TM. Ban Tổng Giám đốc

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG
Tổng Giám đốc

Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, 
không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải 
công bố và giải thích trong báo cáo tài chính này.   
      
Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh 
liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục 
hoạt động kinh doanh.   
      
Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được 
lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ 
trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo 
cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. 
Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của 
Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát 
hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.   
      
Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã 
phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại 
thời điểm ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2018, phù hợp với chuẩn mực, 
chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định 
hiện hành có liên quan.     
     
Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 
phê duyệt Báo cáo tài chính 

3. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:  Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của 
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, được lập ngày Lập, ngày 30 tháng 
03 năm 2019, từ trang 07 đến trang 57, bao gồm Bảng cân đối kế 
toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài 
chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính 
hợp nhất.       
 
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc    
 
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình 
bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 
theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà 
Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do 
gian lận hoặc nhầm lẫn.     
   
Trách nhiệm của Kiểm toán viên    
    
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp 
nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành 
kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn 
mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về 
đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để 
đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất 
của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 
      
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019                                                         Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Kiểm toán viên                                                       
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4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
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5 . BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
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6. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT6. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
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7. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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Tel: (+84) 024 3771 1111 *  Email: info@flc.vn
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