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BCTC  Báo cáo tài chính

BĐS  Bất động sản

BKS   Ban Kiểm soát

BTGĐ  Ban Tổng Giám đốc

CBNV  Cán bộ nhân viên

Công ty/

Tập đoàn/

Tập đoàn FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

CTCP  Công ty cổ phần

ĐHĐCĐ  Đại hội đồng cổ đông

HĐQT  Hội đồng Quản trị

HSX   Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

MTV  Một thành viên

NLĐ  Người lao động

TNHH  Trách nhiệm hữu hạn

UBCK  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

USD  Đô la Mỹ

VND  Việt Nam đồng

VSD   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
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THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

KÍNH GỬI: 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, 

2020 là một năm đặc biệt thách thức như chúng ta đã 
biết. Nhưng 2020 cũng là năm cho thấy sức bật mạnh 
mẽ của cộng đồng doanh nghiệp khi vừa phải bảo 
toàn nguồn lực tối đa để duy trì phần nào hoạt động 
sản xuất kinh doanh, giữ việc làm cho hàng triệu người 
lao động, vừa đáp lại lời kêu gọi của Chính phủ trong 
hai nhiệm vụ có thể nói là khó khăn nhất trong lịch sử 
doanh nghiệp Việt Nam: chống dịch song hành cùng 
phát triển kinh tế. 

Trên tinh thần này, FLC đã thực hiện tái cấu trúc quyết 
liệt trên nhiều phương diện, đầu tiên là ưu tiên xử lý 
từ bên trong, lấy chính những giá trị nội lực cốt lõi của 
mình để làm điểm tựa rồi từ đó hướng ra bên ngoài, sẵn 
sàng đi ngược chiều gió để tìm “cơ” trong “nguy”. 

Mục tiêu là xốc lại hệ thống, củng cố đội ngũ, tinh thần, 
và tiếp đó là chuẩn bị sẵn sàng những phương án để 
bật dậy sau đại dịch.

Vẫn còn rất nhiều thách thức nhưng có thể nói, FLC đã 
có được sự phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời 
gian kỷ lục tại các tất cả các dự án bất động sản cũng 
như các quần thể nghỉ dưỡng từ Bắc vào Nam, chỉ thời 
gian ngắn sau khi lệnh cách ly được gỡ bỏ.  

Tiếp đó là khởi công giai đoạn 2 của quần thể FLC Vĩnh 
Phúc và FLC Quảng Bình; khai trương khách sạn quy 

mô lớn nhất Việt Nam FLC Grand Hotel Quynhon tại 
Bình Định; ra mắt nhiều sản phẩm mới mang tính tiên 
phong cho thị trường; đồng hành cùng chính quyền 
thực hiện chuỗi sự kiện kích cầu quy mô lớn trên nhiều 
tỉnh thành… Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do 
ảnh hưởng của Covid-19 đến lĩnh vực du lịch - ngành 
kinh tế vốn được xem là mũi nhọn có tác động chính 
đến phát triển kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương.

Với Bamboo Airways, đó là khôi phục nhanh chóng 
toàn bộ mạng bay nội địa, giữ vững tỷ lệ đúng giờ cao 
nhất toàn ngành gần 96% (đã được duy trì từ khi cất 
cánh). 

Tính đến hết 2020, Bamboo Airways đã khai thác vượt 
xấp xỉ 40% số chuyến bay và sản lượng khách so với 
cùng kỳ năm 2019, liên tiếp dẫn đầu bảng thống kê các 
hãng phục hồi và vượt công suất khai thác sau dịch 
bệnh. 100% số chuyến bay được thực hiện an toàn 
tuyệt đối, với thị phần gần 20% - tăng gấp gần 2 lần so 
với năm trước. Đáng chú ý, so với năm 2019, số lượng 
phi công và tiếp viên của hãng trong năm 2020 vẫn 
tăng tới 20%, trong khi tổng số nhân sự tăng 17%.

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 của hãng khoảng 
hơn 400 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm 
trước.

Những dấu ấn này đã đưa Bamboo Airways trở thành 
hãng hàng không duy nhất của Việt Nam và có lẽ cũng 
là hiếm hoi trên thế giới ngược dòng Covid để đạt tăng 
trưởng ấn tượng về đội bay, đường bay cũng như công 
suất khai thác so với 2019.  

Trên toàn hệ thống, FLC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 
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trên 421 tỷ đồng và sau thuế gần 308 tỷ đồng trong 
năm tài chính 2020, vượt xa so với kế hoạch năm. Tính 
đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của FLC đạt gần 38 
ngàn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước.

Thưa Quý Cổ đông, 

Nhìn về 2021, có thể nói đây là một năm có ý nghĩa 
quan trọng với kinh tế - xã hội nói chung, và với cả FLC 
nói riêng khi Đảng, Nhà nước tổng kết nhiều quyết 
sách lớn, đồng thời đề ra nhiều chiến lược phát triển 
nhằm xác định tầm nhìn cho thập kỷ mới. 

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ là điểm sáng của kinh 
tế thế giới với nền tảng chính trị bền vững, vĩ mô ổn 
định cùng mô hình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh 
hiệu quả đang gây bất ngờ cho cả thế giới. Trong bối 
cảnh vaccine đang được tiêm phòng rộng rãi trên toàn 
cầu, những yếu tố này không chỉ có ý nghĩa lớn trong 
việc giảm thiểu lạm phát, nâng cao khả năng phục hồi 
sau dịch, mà còn gia tăng mối quan tâm của cộng đồng 
doanh nghiệp, nhà đầu tư hay du khách quốc tế đối với 
Việt Nam như một điểm đến đầu tư, kinh doanh, du lịch 
an toàn và bền vững.

Nhiều dữ liệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước 
và thế giới sẽ bật dậy mạnh mẽ, để trở thành lực đẩy 
quan trọng cho đà hồi phục của nền kinh tế. Thực tế 
diễn biến từ giữa năm 2020 đã chứng minh cho vấn đề 
này, với sự khởi sắc tích cực của FLC trên rất nhiều lĩnh 
vực cốt lõi.

Và đó là lý do, năm 2021, FLC sẽ tiếp tục tăng tốc cho 
nhiều kế hoạch mới, dự định mới. Trong đó có dự kiến 
phát triển gần 20 dự án trong hai dòng sản phẩm chủ 
lực là bất động sản đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng 
tại các thị trường Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, 
Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đồng Tháp… Đồng thời 
đưa Bamboo Airways hướng tới mục tiêu trở thành 
hãng hàng không số hóa toàn diện, phủ kín mạng bay 
tới những điểm đến tiềm năng trên toàn Việt Nam, nâng 
cấp chất lượng dịch vụ theo chuẩn mực 5 sao quốc tế, 
hướng tới chiếm lĩnh 30% thị phần hàng không với đội 
bay tối thiểu 50 máy bay trong 2021. 

Trong lĩnh vực du lịch, FLC sẽ không ngừng đẩy mạnh 
những sản phẩm, dịch vụ liên kết mang tính tiên phong 
với chi phí và tiện ích vượt trội, một trong những “chìa 
khoá” quan trọng để đón đầu thị trường trong thời gian 
tới. 

Cùng hơn 400 dự án đã và đang có kế hoạch nghiên 

cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý trên khắp Việt Nam, FLC 
vẫn kiên định chiến lược xây dựng và phát triển những 
dự án đa tiện ích, quy mô lớn, cấu thành những “hệ 
sinh thái” khép kín tại những khu vực tiềm năng, chưa 
hoặc ít được khai thác. 

Mục tiêu cuối cùng là hiện thực hóa cam kết mang lại 
cho khách hàng những giá trị tối ưu, những trải ng-
hiệm về sản phẩm dịch vụ vượt trội, ở tất cả những sản 
phẩm – dịch vụ mà FLC cung cấp ra thị trường.

Những mục tiêu này đang đặt ra cho FLC yêu cầu đổi 
mới trên tất cả các phương diện, với những nỗ lực 
cao nhất, để vừa tạo ra sự thích ứng linh hoạt với một 
giai đoạn có nhiều biến động, vừa chuẩn bị sẵn sàng 
nguồn lực để nắm bắt những cơ hội mới ngay sau khi 
đại dịch đi qua. 

Quá trình cải tổ toàn diện và mạnh mẽ về bộ máy đã 
được khởi động từ các năm trước và tiếp tục đẩy mạnh 
trong 2021, thông qua nhiều giải pháp: tối ưu hoá 
nguồn nhân lực cũng như bộ máy vận hành; tái cấu 
trúc lại các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu cũng như 
nguồn vốn đầu tư tại đơn vị thành viên; nâng cao năng 
lực tài chính và tái cấu trúc nguồn tài chính nhằm đảm 
bảo khả năng vận hành xuyên suốt và ổn định cho các 
dự án chiến lược; tiếp tục đầu tư và thúc đẩy mạnh hơn 
việc thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong năm 
2020 và những nỗ lực tái cơ cấu để không ngừng đổi 
mới, hoàn thiện, tôi tin tưởng FLC sẽ tiếp tục củng cố 
và nâng cao vị thế, thương hiệu trên thị trường; nhanh 
chóng tận dụng và nắm bắt được các cơ hội sau đại 
dịch để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, qua 
đó đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các Quý Cổ đông.

Trên hành trình chắc chắn sẽ có nhiều cảm hứng và 
thử thách này, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm kích và 
sự tri ân sâu sắc tới những tình cảm, sự ủng hộ và tin 
tưởng tốt đẹp mà Quý Cổ đông và toàn thể CBNV đã 
dành cho Tập đoàn FLC trong năm qua, và rất mong sẽ 
tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Quý vị 
trong thời gian tới. 

Thay mặt HĐQT, một lần nữa, xin kính chúc Quý Cổ 
đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong 
năm 2021. 

CHỦ TỊCH HĐQT                                                                                            

TRỊNH VĂN QUYẾT
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CHƯƠNG I.
THÔNG TIN CHUNG
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT
 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 thành phố 
Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009.

 Vốn điều lệ: 7.099.978.070.000 VND

  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 
Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 Số điện thoại: (+84) 4 37711111

 Số fax: (+84) 4 37245888.

 Website: www.flc.vn

  Mã cổ phiếu: FLC

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH   
VÀ PHÁT TRIỂN

2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP 
ĐOÀN FLC

Năm 2001

Thành lập Văn phòng Luật sư SMiC

Năm 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…

Năm 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

Năm 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

Năm 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

Năm 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)

Năm 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.

Năm 2015

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 – Thanh Hóa.

Tháng 08/2015: Khởi công Dự án Tháp đôi trung tâm 
thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp FLC Twin 
Towers.

Năm 2016

Tháng 03/2016: Khánh thành Quần thể du lịch nghỉ 
dưỡng sinh thái FLC Vĩnh Thịnh - Vĩnh Phúc

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 – Bình Định

Năm 2017

Tháng 03/2017: Ra mắt khu đô thị FLC Lux City Quy 
Nhơn - Bình Định

Tháng 05/2017: Thành lập Công ty TNHH Hàng không 
Tre Việt (Bamboo Airways)

Tháng 11/2017: Ra mắt dịch vụ chia sẻ kỳ nghỉ FLC 
Holiday 

Tháng 08/2017: Khai trương khách sạn FLC Grand 
Hotel Sầm Sơn

Tháng 11/2017: Khai trương Văn phòng đại diện tại Nhật 
Bản

Năm 2018

Tháng 01/2018: Thành lập thương hiệu nước khoáng 
Natuza và thành lập Công ty TNHH Vàng bạc đá quý 
FLC (FJC)

Tháng 02/2018: Ra mắt đại dự án FLC Quảng Bình quy 
mô 2.000 ha, tổng vốn 20.000 tỷ đồng

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

Tháng 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

Năm 2019

Tháng 01/2019: Bamboo Airways khai trương chuyến 
bay thương mại đầu tiên, chính thức đi vào vận hành

Tháng 02/2019: Bamboo Airways ký thỏa thuận mua 
10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner bên lề Hội nghị 
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội

Tháng 03/2019: Khách sạn The Coastal Hill – FLC Grand 
Hotel Quynhon được vinh danh “Dự án nghỉ dưỡng 
hàng đầu” - Giải thưởng “Dự án dẫn đầu xu thế” do Báo 
Đầu tư tổ chức 

Tháng 04/2019: Tập đoàn FLC được vinh danh trong 
Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018 

Tháng 05/2019: Khánh thành Dự án Tòa tháp văn 
phòng, trung tâm thương mại Bamboo Airways Tower 
và Tòa chung cư cao cấp FLC Twin Towers tại số 265 
Cầu Giấy, Hà Nội.

Tháng 05/2019: Tập đoàn FLC được vinh danh Top 10 
Chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam 2018 – BCI Asia Awards 
2019

Tháng 06/2019: Chính phủ đồng ý chủ trương cho 
phép thành lập Trường Đại học FLC

Tháng 7/2019: Khởi công Khu đô thị FLC La Vista Sadec 
và Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản 

Tháng 8/2019: Khởi công Khu đô thị FLC Legacy Kon 
Tum và Khởi công Trường Đại học FLC 

Tháng 10/2019: Tập đoàn FLC được trao cúp vàng 
“Doanh nghiệp của năm trong lĩnh vực địa ốc” - Giải 
thưởng Kinh doanh Quốc tế 2019 (IBA 2019) 

Tháng 12/2019: Bamboo Airways đón máy bay thân 
rộng đầu tiên Boeing 787-9 Dreamliner, trở thành Hãng 
hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam khai thác 
máy bay thân rộng/Bamboo Airways đạt Chứng nhận 
đánh giá An toàn Khai thác IOSA (IATA Operational 
Safety Audit), chiếm giữ hơn 12% thị phần hàng không 
Việt Nam. 

Năm 2020

Tháng 2/2020: Tập đoàn FLC trao 5 tỷ hỗ trợ công tác 
phòng chống dịch Covid - 19

Tháng 6/2020: Tập đoàn FLC được vinh danh tại Golf 
Awards 2019 các hạng mục: 

  “Sân golf nổi bật của năm” - FLC Ha Long Bay Golf 
Club, 

  “Khu nghỉ dưỡng được Người chơi golf yêu thích 
nhất của năm” - hệ thống quần thể nghỉ dưỡng và 
sân golf của FLC

  “Hãng hàng không được Người chơi golf yêu thích 
nhất của năm” - Bamboo Airways.

  CT Trịnh Văn Quyết: Cá nhân có đóng góp nhiều 
nhất cho Golf Việt Nam

Tháng 9/2020: Bamboo Airways khai thác những 
đường bay thẳng đầu tiên tới Côn Đảo

Tháng 10/2020: Động thổ Giai đoạn 2 Quần thể du lịch 
FLC Vĩnh Phúc

Tháng 11/2020: Khai trương khách sạn quy mô lớn nhất 
Việt Nam FLC Grand Hotel Quy Nhon
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2.2. CÁC GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP

“Khu nghỉ dưỡng được Người chơi golf yêu thích nhất 
của năm” - Hệ thống quần thể nghỉ dưỡng và sân golf 
của FLC (Việt Nam Golf Awards 2019)

Top 10 thương hiệu du lịch – điểm đến ấn tượng nhất 
(The Guide Awards 2019)

Top 5 “Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch hàng 
đầu Việt Nam năm 2019” (Giải thưởng Du lịch Việt Nam)

Doanh nghiệp của năm trong lĩnh vực địa ốc” - Giải 
thưởng Kinh doanh Quốc tế 2019 (IBA 2019)

Top 10 Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam 
2016, 2018, 2019 (BCI Asia Awards)

Top 3 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín năm 2019 
(Vietnam Report)

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

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

Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất Việt Nam 2018 
(VNREA)

Top 10 Chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam 
2018 (Asia Pacific Property Awards)

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

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

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)

Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018

Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam 2018 – BCI Asia 
Awards 2019

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) 

 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 Grand Hotel Quy Nhon - “Dự án nghỉ dưỡng hàng 
đầu” Giải thưởng “Dự án dẫn đầu xu thế” (Báo Đầu tư)

FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort - “Khu nghỉ dưỡng 
biển hàng đầu Việt Nam” (Vietnam Leading Beach 
Hotel) (World Travel Awards – WTA)

 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)

FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort - “Khách sạn 
Hội nghị hàng đầu châu Á” (Asia Leading Conference 
Hotel) (World Travel Awards – WTA 2019, 2020)

FLC Golf Club Ha Long - Sân golf nổi bật của năm (Việt 
Nam Golf Awards 2019)

 HÃNG HÀNG KHÔNG BAMBOO AIRWAYS

Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất năm 2019 (Thời 
báo Kinh tế Việt Nam công bố) 

Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á năm 2019 
và năm 2020 (Tổ chức World Travel Awards công bố)

Hãng hàng không được người chơi golf yêu thích nhất 
của năm (Vietnam’s Golf Awards 2020)
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3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN

 KINH DOANH
- Các ngành nghề kinh doanh chính:

 Đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản

 Dịch vụ vận chuyển hàng không

 Dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, khách sạn, ăn uống

 Kinh doanh hàng thương mại

- Địa bàn kinh doanh của Tập đoàn FLC trải dài khắp 
các tỉnh thành trọng điểm trên cả nước, nổi trội như Hà 
Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Bình,…

4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN 
TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ 
MÁY QUẢN LÝ

4.1. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ:

 Tập đoàn FLC hoạt động theo mô hình công ty cổ 
phần tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 
năm 2020, có cơ cấu tổ chức gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, 
BTGĐ và các phòng ban nghiệp vụ.

 Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao 
nhất của Tập đoàn FLC, 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 FLC, có toàn quyền nhân danh Tập đoàn FLC 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 FLC. 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.

4.2. CƠ CẤU BỘ MAY 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.

Ban Kiểm Soát

Ban Thanh Tra

Hội đồng
Cố vấn công tác Nhân sự

Ban đầu tư
I, II, III, IV, V, VI

Ban hỗ trợ
 đầu tư Ban Tài chính Ban Khách hàng

chiến lược
Ban Truyền thông

& Marketing
Ban Nhân sự

Văn phòng Đại diện
tại Nhật bản

Chi nhánh HCM

Ban Kế toán Ban Kinh tế
đấu thầu

Ban Pháp chế Ban Kiểm soát
Nội bộ

Văn phòng
Tập đoàn

Trung tâm
chuyển đổi số &

SP Liên kết

Ban Tổng Giám Đốc

Hội đồng
Chiến Lược Tài Chính

Ban Dự án
Trường ĐH FLC

Hội Đồng Quản Trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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TT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH LĨNH VỰC KINH 
DOANH

VỐN ĐIỀU LỆ TỶ LỆ SỞ 
HỮU (%)

(TỶ ĐỒNG)

CÔNG TY CON

1 Công ty TNHH MTV FLC 
Land

Tầng 5 Tòa nhà FLC Land Mark Tower, Lê Đức 
Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Quản lý tòa nhà và 
cho thuê văn phòng

510 100.0%

2 Công ty TNHH FLC 
SamSon Golf & Resort

FLC Sầm Sơn Golf Links, Hồ Xuân Hương, P. 
Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Dịch vụ nghỉ dưỡng 800 100.0%

3 Công ty TNHH MTV 
Quản lý Khách sạn và 
Khu nghỉ dưỡng FLC

Phòng 10, tầng 10, Tòa nhà Văn phòng Gelex, 
52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà  
Trưng, TP. Hà Nội

Dịch vụ nghỉ dưỡng 200 100.0%

4 Công ty Cổ phần Địa ốc 
Star Hà Nội

418 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 
Hà Nội

Bất động sản 200 99.4%

5 Công ty Cổ phần FLC 
Quy Nhơn Golf & Resort

Khu số 4, Khu Du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, 
xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Dịch vụ nghỉ dưỡng 1,050 100.0%

6 Công ty Cổ phần  Đầu tư 
Địa ốc Alaska

Tầng 1 Tòa nhà HH3, KĐT Chức năng Đại Mỗ, 
P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Bất động sản 1,000 93.5%

7 Công ty TNHH BOT Khai 
thác Quản lý bãi biển 
FLC Sầm Sơn

FLC Sầm Sơn Golf Links, đường Thanh Niên, 
P. Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dịch vụ nghỉ dưỡng 200 100.0%

8 Công ty TNHH Đầu tư 
và Quản lý Tòa nhà Ion 
Complex

36 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 
Liêm, TP. Hà Nội

Bất động sản 400 98.9%

9 Công ty Cổ phần Nước 
giải khát FLC

Khu số 4, Khu Du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, 
xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Nước đóng chai 220 99.0%

10 Công ty TNHH Đầu tư và 
Phát triển FLC Hạ Long

FLC Hạ Long, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng 
Hải, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Dịch vụ nghỉ dưỡng 500 100.0%

11 Công ty TNHH Đồ Sơn 
Golf & Resort

Khu 2, P. Vạn Hương, Q. Đồ Sơn, TP. Hải 
Phòng

Dịch vụ nghỉ dưỡng 20 100.0%

12 Công ty Cổ phần Hàng 
không Tre Việt

Khu số 4, Khu Du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, 
xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hàng không 7,000 51.2%

13 Công ty TNHH Vàng bạc 
Đá quý FLC

Tháp đôi FLC, 265 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. 
Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vàng bạc đá quý 100 100.0%

14 Công ty TNHH Đầu tư 
Phát triển và Quản lý 
Khu công nghiệp FLC

Tháp đôi FLC, 265 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. 
Cầu Giấy, TP. Hà Nội

quản lý khu công 
nghiệp

100 100.0%

15 Công ty TNHH FLC 
Quảng Bình Golf & 
Resort

Thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình

Môi giới bất động 
sản

20 100.0%

16 Công ty Cổ phần Du lịch 
và Sự kiện FLC

41 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Du lịch và sự kiện 300 98.0%

CÔNG TY LIÊN KẾT

1 Công ty TNHH Thương 
mại và Phát triển Nhân 
lực Quốc tế FLC

Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, 
đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

Nhân lực 100 47.0%

2 Công ty Cổ phần Kỹ 
thuật Hàng không Sao 
Mai

Tầng 3 Tòa nhà N01 T3 khu Đoàn Ngoại Giao, 
Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sửa chữa và bảo 
dưỡng phương tiện 
vận tải

2,150 33,99%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Tập đoàn FLC

4.3. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Nền kinh tế đất nước vừa trải qua một năm nỗ lực vượt 
khó chưa từng có bởi đại dịch Covid-19 và đang dần có 
những bước hồi phục tích cực, với mức tăng trưởng dự 
báo cao trong năm 2021. Đây là động lực để các doanh 
nghiệp Việt Nam như Tập đoàn FLC kỳ vọng sẽ gặt hái 
nhiều thành công hơn trong các lĩnh vực kinh doanh 
tiềm năng mà Tập đoàn đã theo đuổi nhiều năm qua.

Bước sang năm đầu tiên của thập kỷ phát triển thứ 3, 
Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trọng điểm xoay 
quanh 3 trụ cột chính là Bất động sản, Hàng không và 
Du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp chặt chẽ cùng các lĩnh vực 
kinh doanh bổ trợ nhằm tạo nên dấu ấn bứt phá trong 
hệ sinh thái kinh tế FLC. Theo đó, số lượng dự án ng-
hiên cứu đầu tư của FLC đang được phủ rộng khắp các 
tỉnh, thành cả nước với khoảng trên 400 dự án.

Với phương châm chủ động nắm bắt cơ hội, linh hoạt 
ứng biến, các sản phẩm, dịch vụ thương hiệu FLC sẽ 
liên tục được nghiên cứu kĩ lưỡng và cải tiến để phù 
hợp trong bối cảnh bình thường mới với những nhu 
cầu mới từ thị trường. Để thực hiện được điều này, quá 
trình cải tổ bộ máy và thúc đẩy số hoá được Tập đoàn 
triển khai mạnh mẽ và đồng bộ trên toàn hệ thống, 
không chỉ với hàng không mà còn là những lĩnh vực 
cốt lõi như bất động sản hay du lịch nghỉ dưỡng. 

6. CÁC RỦI RO
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 nghiệp 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. 
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Trong năm 2020, do tình hình Dịch Covid 19 diễn ra 
trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, 
hoạt động kinh doanh của Tập đoàn vì thế cũng bị ảnh 
hưởng tương đối nhiều tương tự như các tập đoàn kinh 
tế lớn trong nước khác. Chính vì thế toàn thể Ban lãnh 
đạo và nhân viên thuộc hệ thống Tập đoàn FLC càng 
tập trung nhiều hơn nữa vào công tác quản trị rủi ro, 
xuyên suốt năm 2020 Tập đoàn đã tập trung vào quản 
trị các nhóm rủi ro chính yếu sau:

a. Rủi ro về Dịch bệnh

Do tình hình phức tạp của Dịch Covid 19 kéo dài trong 
năm 2020, Tập đoàn FLC luôn tuân thủ chặt chẽ các 
quy định của nhà nước liên quan đến phòng chống 
dịch Covid 19. Cụ thể: Tập đoàn FLC đã thành lập Ủy 
ban phòng chống dịch Covid 19 nội bộ nhằm theo sát 

diễn biến của dịch xảy ra trong nước; kiểm tra thường 
xuyên tình hình sức khỏe, khai báo kịp thời lịch trình 
di chuyển của toàn bộ cán bộ nhân viên đang làm việc 
trong hệ thống Tập đoàn; thực hiện các biện pháp bảo 
đảm an toàn không gian làm việc, các biện pháp phòng 
hộ y tế phòng chống dịch cho tất cả các cán bộ nhân 
viên toàn hệ thống Tập đoàn, v.v.

b. Rủi ro thị trường

Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC luôn chủ động theo dõi 
chặt chẽ các diễn biến cung cầu của thị trường do ảnh 
hưởng của Dịch covid 19 và có các điều chỉnh về hoạt 
động kinh doanh ngay tức thì để thích ứng sự thay đổi 
về thị trường. 

c. Rủi ro hoạt động

Năm 2020, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung quản trị 
rủi ro hoạt động với 2 mục tiêu chính là nâng cao năng 
suất, hiệu quả làm việc của toàn bộ hệ thống và kiểm 
soát chi phí đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả. Theo 
đó, Tập đoàn đã thực hiện các hoạt động chính về quản 
trị rủi ro hoạt động như sau:

Với trọng tâm cụ thể là hoạt động kiểm soát chi phí đã 
được tăng cường giám sát từ việc nâng cao nhận thức, 
tăng cường hoạt động kiểm soát của toàn bộ nhân sự 
từ cấp nhân viên tới Ban lãnh đạo về văn hóa tiết kiệm 
chi phí nhằm đạt bảo mục tiêu sử dụng vốn có hiệu 
quả. 

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 

Do diễn biến của Dịch covid 19 chưa có dấu hiệu chấm 
dứt, vì thế Ban lãnh đạo Tập đoàn vẫn định hướng cho 
hoạt động quản trị rủi ro trong năm 2021 là tập trung 
vào kiểm soát và quản lý tốt hơn nữa các rủi ro trọng 
yếu nêu trên.
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CHƯƠNG II.
TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
TRONG NĂM 2020
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1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH
Tuy phải trải qua một năm đầy biến động, chỉ thời gian 
ngắn sau khi lệnh cách ly được gỡ bỏ, Tập đoàn FLC FLC 
đã có được sự phục hồi hoạt động kinh doanh trong 
thời gian kỷ lục tại các tất cả các dự án bất động sản 
cũng như các quần thể nghỉ dưỡng từ Bắc vào Nam.  

Trên toàn hệ thống, FLC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 
trên 421 tỷ đồng và sau thuế gần 308 tỷ đồng trong 
năm tài chính 2020, vượt xa so với kế hoạch năm. Tính 
đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của FLC đạt gần 38 
ngàn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước.

Kết thúc năm 2020, Tập đoàn FLC đã cơ bản hoàn thành 
các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh mà Đại hội đồng cổ 
đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2020 đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh đạt được ở từng lĩnh vực kinh do-
anh chính cụ thể như sau:

Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Năm 2020, Bất động sản vẫn 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.

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS 

đạt 3.154 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20% tổng doanh thu 
Tập đoàn FLC. Do trong năm 2020, các dự án mới của 
Tập đoàn FLC đang trong giai đoạn triển khai xây dựng 
đã có một phần hoàn thiện bàn giao cho khách hàng 
nên doanh thu BĐS năm 2020 tăng nhẹ so với năm 
trước.

Hoạt động 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 2020, 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 2020 là 5.568 tỷ 
đồng, giảm 45% so với năm 2019.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du 
lịch, golf, hàng không và các dịch vụ khác

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
thế giới và Việt nam cũng như nhu cầu đi lại, du lịch, 
nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ của người dân từ đầu năm 
2020 đến nay. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực không ngừng 
nghỉ của toàn bộ cán bộ nhân viên cùng với sự chỉ đạo 
đúng đắn của Ban lãnh đạo Tập đoàn, hoạt động kinh 
doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf, 
hàng không và các dịch vụ khác đã hồi phục mạnh mẽ 
sau dịch. Năm 2020, doanh thu dịch vụ toàn Tập đoàn 
đạt 4.780 tỷ đồng, chiếm 35.4% tổng doanh thu Tập 
đoàn FLC, tăng 31% so với năm 2019.

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
2.1. DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

Hiện nay, BTGĐ gồm 10 thành viên, trong đó có 1 Tổng 
Giám đốc, 9 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng.  

Đơn vị: Tỷ đồng

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
NĂM 2020

THỰC HIỆN
 NĂM 2020

1 Tổng Doanh 
thu hợp nhất

12.500 13.502

2 Lợi nhuận hợp 
nhất trước thuế

(1.957) 421

3 Lợi nhuận hợp 
nhất sau thuế

(1.957) 308

BÀ BÙI HẢI HUYỀN    
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ: Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Tổng giám đốc từ ngày 19/03/2020, Bà Bùi Hải 
Huyền từng giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn, Trưởng ban Truyền thông, Phó Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần FLC Tech & Media. Hiện Bà Bùi Hải 
Huyền đang kiêm giữ nhiều chức vụ chủ chốt tại các 
đơn vị thành viên của Tập đoàn FLC.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% 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 
nghiệp; điều hành hệ thống kiểm toán nội bộ doanh 
nghiệp; trực tiếp chỉ đạo các thương vụ mua bán, sáp 
nhập các doanh nghiệp.

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 2014, 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 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 FLC. Hiện ông Đặng Tất Thắng đang kiêm giữ 
chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không 
Tre Việt (Hãng hàng không Bamboo Airways).

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.

VŨ ĐẶNG HẢI YẾN     
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ: Tiến sỹ Luật kinh tế

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Phó Tổng Giám đốc, Bà Vũ Đặng Hải Yến giữ chức vụ 
Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn FLC.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn 
điều lệ.

LÊ THỊ TRÚC QUỲNH    
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ: Thạc sỹ kinh tế

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Phó Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Trúc Quỳnh giữ chức 
vụ Trưởng ban Khách hàng chiến lược Tập đoàn FLC.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn 
điều lệ.

NGUYỄN THANH BA     
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trình độ: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm giữ chức 
Kế toán trưởng của Tập đoàn FLC, Ông Nguyễn Thanh 
Ba đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại một số đơn 
vị thành viên của Tập đoàn.

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.

ĐỖ VIỆT HÙNG     
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Phó Tổng Giám đốc, Ông Đỗ Việt Hùng giữ chức vụ 
Tổng Giám đốc FLC Biscom, Phó Tổng Giám đốc Công 
ty TNHH Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC. 
Đây là các đơn vị chịu trách nhiệm về dịch vụ du lịch 
nghỉ dưỡng, kinh doanh sân golf và du thuyền trong hệ 
sinh thái đa dạng của FLC.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn 
điều lệ.

ĐẶNG THỊ LƯU VÂN    
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Phó Tổng Giám đốc, Bà Đặng Thị Lưu Vân giữ chức 
vụ Trưởng ban Tài Chính Tập đoàn FLC.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn 
điều lệ.
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2.2. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

STT CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY CHỨC DANH THAY ĐỔI

1 Hương Trần Kiều Dung Tổng Giám đốc Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 
19/3/2020

2 Bùi Hải Huyền Tổng Giám đốc Thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 
19/3/2020
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 
19/3/2020

3 Đỗ Như Tuấn Phó Tổng Giám đốc Thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 
22/1/2020

4 Nguyễn Bình Phương Phó Tổng Giám đốc Thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 
31/1/2020

5 Nguyễn Thiện Phú Phó Tổng Giám đốc Thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 
31/1/2020

6 Đặng Thị Lưu Vân Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 
29/7/2020

7 Lê Thị Trúc Quỳnh Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 
19/8/2020

8 Đỗ Việt Hùng Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 
02/11/2020

Biểu đồ: Số lượng lao động theo loại hợp đồng lao động

STT LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TỶ LỆ

1 HĐLĐ không xác định thời hạn 2.501 36%

2 HĐLĐ xác định thời hạn 12 - 36 tháng 4.157 60%

3 HĐLĐ thử việc 278 4%

Tổng 6.936 100%

Biểu đồ: Số lượng lao động theo trình độ lao động

STT TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TỶ LỆ

1 Tiến sỹ 5 0.1%

2 Thạc sỹ 178 3%

3 Đại học 3.243 47%

4 Cao đẳng 720 10%

5 Trung cấp 475 6.9%

6 Trung học phổ thông 1.401 20%

7 Trung học cở sở trở xuống 914 13%

 Tổng 6.936 100%

Biểu đồ: Số lượng lao động theo cấp bậc

STT CẤP BẬC SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TỶ LỆ

1 Quản lý 637 9%

2 Nhân viên 6.299 91%

 Tổng 6.936 100%

Biểu đồ: Số lượng lao động theo giới tính

STT  GIỚI TÍNH SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TỶ LỆ

1 Nam 3.546 51%

2 Nữ 3.390 49%

 Tổng 6.936 100%

2.3.2. TÓM TẮT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO 
ĐỘNG:

Ngoài chính sách thu nhập cạnh tranh, trả theo năng 
lực của cá nhân và giá trị của vị trí công việc, có sự canh 
tranh thu hút tốt trên thị trường lao động, các CBNV tùy 
từng cấp bậc nhân sự sẽ được hưởng các chính sách 
tương ứng với hệ thống phúc lợi dành cho người lao 
động và gia đình - Đây là điểm khác biệt của FLC so với 
thị trường, ngoài các chính sách phúc thông thường 
như BHXH, chương trình khám sức khỏe định kỳ, tri ân/
thưởng vào các ngày lễ lớn hàng năm,….các chính sách 
phúc lợi FLC dành cho NLĐ để cân bằng công việc và 
cuộc sống bao gồm các chính sách sau:

  Chính sách ưu đãi vé máy bay dành cho CBNV 
tại các chặng bay của Hãng hàng không Bamboo 
Airway, 

  Chính sách ưu đãi phòng nghỉ, ưu đãi về giá sử 
dụng các dịch vụ cho CBNV và gia đình tại các Khu 
quần thể của Tập đoàn;

  Chương trình Bảo hiểm sức khỏe FLC Care áp dụng 
từ cấp CBNV có thâm niên từ 03 năm trở lên và cấp 
quản lý từ Phó Trưởng phòng trở lên;

  Chương trình Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt “An phát 
trọn đời” tích lũy 10 năm đối với cấp từ Trưởng ban 
trở lên;

  Khen thưởng định kỳ hàng năm đối với các CBNV, 
CBQL có nhiều đóng góp, sáng kiến cải tiến trong 
quá trình làm việc, hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh;

  Chính sách ưu đãi khi mua, sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ Bất động sản, nông nghiệp sạch của Tập 
đoàn và các Công ty thành viên…..

2.3. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN. TÓM TẮT CHÍNH SÁCH VÀ THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

2.3.1. QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG

Tính đến hết tháng 12/2020, Tập đoàn FLC có gần 7.000 cán bộ, nhân viên. 
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  Tiếp tục triển khai 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”.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
3.1. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ 
ÁN TRONG NĂM 2020

  Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành 
phố Hạ Long (Giai đoạn 2) - FLC Tropical City:

Sau thành công lớn của giai đoạn 1, giai đoạn 2 dự án 
tiếp nối với những sản phẩm bất động sản thương mại 
ưu việt, đặc biệt sở hữu trọn vẹn tầm nhìn hướng vịnh 
Cửa Lục – nơi sẽ trở thành bến du thuyền lớn nhất Việt 
Nam trong thời gian không xa.

Nếu Bali Forest, Botanic Garden (02 phân khu thuộc 
giai đoạn 1) hướng đến tạo dựng nhịp sống đô thị năng 
động, trẻ trung, thì 2 phân khu Palm Village và Hawaii 
Seaside được xây dựng trên diện tích đất khoảng 
40.21 ha cung cấp 1402 căn shophouse, liền kề có 
diện tích dao động từ 75 – 179m2 và là “trái tim” của 

khu đô thị, trải dài ven vịnh biển trong xanh. Tại đây, 
cư dân sẽ được hòa mình trong không gian xanh mát 
và khoáng đạt của núi sông và biển cả, hưởng thụ môi 
trường sống trong lành ngay giữa trung tâm sầm uất 
của thành phố di sản Hạ Long. Palm Village và Hawaii 
Seaside hứa hẹn sẽ là tâm điểm thương mại, dịch vụ 
sầm uất hàng đầu trong bối cảnh kinh tế – xã hội của 
Hạ Long đang chuyển biến tích cực.

Dự án chính thức khởi công vào tháng 12/2020 hiện 
đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 
(San nền, kè bờ sông Diễn Vọng…..) dự kiến hoàn thành 
và bàn giao nhà cho khách hàng vào Quý II/2023.

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.

Dự án được khởi công vào Quý IV/2018 hiện đang triển 
khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (Đường 
giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng…), hoàn 
thiện công trình nhà cung cư (M&E, xây tường tại các 
tòa nhà…), ép cọc bê tông công trình nhà thấp tầng. 
Thời gian thi công dự kiến của dự án khoảng 36 tháng.
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  Dự án Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế  
FLC Vĩnh Phúc 

Trung tâm Hội nghị Quốc tế quy mô hàng đầu Việt Nam 
tại FLC Vĩnh Phúc

 
Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc 
được định hướng quy hoạch là một trong những công 
trình hội nghị đa chức năng quy mô hàng đầu của 
Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự án 
bao gồm hội trường lớn quy mô 2.000 chỗ, 200 phòng 
khách sạn tiêu chuẩn 5 sao phục vụ hội nghị và các 
phân khu chức năng đa dạng như phòng họp, phòng 
khách, phòng ăn, phòng chờ VIP, khu vực triển lãm… 
Kết nối dễ dàng với nhiều tuyến đường huyết mạch 

của miền Bắc và chỉ cách trung tâm Thủ đô chưa đầy 
1 giờ lái xe, dự án được trang bị hệ thống thiết bị tiên 
tiến với mục tiêu trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các 
hoạt động hội nghị, văn hoá tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 

 
Đây là một hạng mục quan trọng trong giai đoạn 2 
của quần thể du lịch FLC Vĩnh Phúc, với mục tiêu kiến 
tạo một trung tâm du lịch, hội nghị và nghỉ dưỡng quy 
mô lớn.
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  Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du 
lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC 
Quảng Bình (DA1): 

Nằm trên địa phận xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã 
được bình chọn  trong tốp điểm đến du lịch hấp dẫn 
nhất thế giới và là điển đến hàng đầu Châu Á, với diện 
tích được phê duyệt 94,7ha, dự án Trung tâm hội nghị, 
khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng 
FLC Quảng Bình hướng tới  cung cấp các dịch vụ giải trí 
cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của 
người dân, du khách trong nước và quốc tế với những 
dịch vụ du lịch chất lượng có bản sắc riêng, hướng tới 
sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, một không 
gian sống thân thiện với môi trường, phát triển du lịch 
bền vững, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

 Dự án Khu đô thị FLC La Vista Sadec

Nằm ở xã Tân Phú Đông, khu vực đang có tốc độ phát 
triển nhanh của thành phố Sa Đéc, dự án Khu đô thị 
FLC La Vista Sadec có quy mô 15 ha, được định hướng 
xây dựng để trở thành một tổ hợp đô thị đồng bộ và 
hiện đại hàng đầu tại thủ phủ hoa của miền Tây.

FLC La Vista Sadec được xây dựng theo định hướng 
khu đô thị hiện đại hàng đầu tại Đồng Tháp. Lấy cảm 
hứng từ mô hình của những đô thị nổi tiếng trên thế 
giới, dự án được quy hoạch bài bản gồm hai phân khu 

Dự án đầu tư xây dựng khách sạn, khu biệt thự nghỉ 
dưỡng, khách sạn cao cấp  5 sao (gồm 3 khối công 
trình độc lập, mỗi khối công trình có tổng diện tịch sàn 
mỗi khối dưới 30.000m2); khu spa, nhà hàng, câu lạc 
bộ bãi biển, khu sinh thái; khu thể thao, vui chơi; chăm 
sóc sức khỏe, cụm rạp chiếu phim, tòa nhà trung tâm 
resort.

Khách sạn đang triển khai xây dựng tới tầng 3 dự kiến 
cất nóc  vào ngày 30/6/2021 

Trung tâm hôi nghị được khởi công vào ngày 17/01/2021 
dự kiến tháng 6/2021 

Các hạng mục công trình dân dụng Lux1, Lux2, Lux3 
đang được triển khai.

chức năng mang hình thái kiến trúc đặc trưng, với các 
khu nhà phố thương mại hiện đại nằm dọc trên tuyến 
đường chính nội khu và tổ hợp shopvilla sang trọng.

Dự án được khởi công từ tháng 7/2019, hiện tại dự án 
đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng dự án và đủ điều kiện kí 
hợp đồng mua bán. Dự án hiện cũng triển khai thi công 
xây dựng các căn liền kề, biệt thự thấp tầng, dự kiến 
hoàn thiện vào năm 2022.
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  Dự án Tổ hợp Thương mại, dịch vụ vui chơi 
giải trí và nhà phố FLC Legacy Kontum

Tọa lạc tại đường Trường Chinh giữa trung tâm hành 
chính của thành phố Kon Tum, Khu đô thị FLC Legacy 
Kon Tum được định hướng xây dựng để trở thành một 
tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện đại bậc nhất 
tại Kon Tum cũng như Tây Nguyên. Trên quy mô gần 18 
ha, dự án được quy hoạch bài bản bao gồm hệ thống 
shophouse, shopvilla, tổ hợp chung cư và khách sạn 5 
sao cùng hàng loạt tiện ích cao cấp lần đầu tiên được 

  Dự án Tổ hợp Khách sạn, siêu thị và nhà phố 
thương mại FLC Hilltop Gia Lai

Lấy cảm hứng từ kho tàng di sản văn hóa đặc sắc của 
Tây Nguyên, FLC Hilltop Gia Lai được định hướng xây 
dựng để trở thành một tổ hợp thương mại giải trí hiện 
đại hòa quyện cùng lối kiến trúc truyền thống,  tạo nên 
không gian kết nối hài hòa giữa con người, thiên nhiên 
và lịch sử.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục đường huyết mạch 
Nguyễn Văn Cừ, giữa trung tâm phố núi, FLC Hilltop Gia 
Lai hội tụ những giá trị lần đầu tiên xuất hiện. Dự án 

chú trọng đầu tư đồng bộ như: trung tâm thương mại 
giải trí sầm uất, công viên sinh thái, quảng trường, 
trường học liên cấp, khu thể thao, khu vui chơi…

Dự án được khởi công từ tháng 8/2019, hiện tại dự án 
đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng. Dự án hiện cũng triển 
khai thi công xây dựng các căn liền kề, biệt thự thấp 
tầng, dự kiến hoàn thiện vào năm 2022.

bao gồm 3 phân khu chức năng chính với đầy đủ hạng 
mục đẳng cấp: Trung tâm hội nghị và khách sạn 5 sao, 
khu vực quảng trường Đam San và dãy nhà phố thương 
mại – FLC Hilltop Shophouse.

Dự án được khởi công từ tháng 11/2019, hiện tại dự án 
đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng và đủ điều kiện ký hợp 
đồng mua bán. Dự án hiện cũng triển khai thi công xây 
dựng các căn liền kề, biệt thự thấp tầng, dự kiến hoàn 
thiện vào năm 2022.
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3.2.  MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU TRIỂN KHAI  
NĂM 2021

Trong năm 2021, Tập đoàn FLC tiếp tục triển khai các 
dự án đã và đang thực hiện năm 2020. Ngoài ra, Tập 
đoàn sẽ triển khai thêm một số dự án tiêu biểu sau:

  Dự án Khu đô chức năng đô thị Đại Mỗ  
(Premier Parc), Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tọa lạc tại phường Đại Mỗ, sát đường Lê Quang Đạo 
kéo dài, FLC Premier Parc là khu đô thị đẳng cấp với quy 
mô 6,4 ha, bao gồm 145 căn shophouse, biệt thự, liền 
kề và 2 tòa chung cư cao cấp được thiết kế theo phong 
cách kiến trúc tân cổ điển đặc trưng nước Pháp. 

Dự án được đầu tư và xây dựng với mục tiêu trở thành 
khu phức hợp hội tụ đầy đủ các tiện ích thương mại, 
mua sắm giải trì và phố đi bộ mang phong cách cổ điển 
tinh tế ấn tượng nhất phía Tây thành phố. 

Dự án bắt đầu khởi công vào tháng 01/2021 hiện đang 
triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (Cấp 
thoát nước, đường nội khu, hạng mục chiếu sáng….) dự 
kiến hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng vào 
Quý III/2022. 

 Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi 
Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang

Tọa lạc tại Phường Trần Phú và Phường Minh Khai của 
Thành phố Hà Giang, bên cạnh là Núi Mỏ Neo hoang sơ, 
hùng vĩ, Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành niềm tự hào 
của Thành phố Hà Giang. 

Với quy mô 29,75 ha, dự án cung cấp cho các tổ chức, cá 
nhân, du khách các sản phẩm du lịch, dịch vụ hấp dẫn, 
gồm các loại hình dịch vụ lưu trú cao cấp (khách sạn- 
resort- bungalow), các khu tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, 

khu phố đi bộ, dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí...; tạo 
việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu 
cho ngân sách của tỉnh, góp phần phát triển ngành 
du lịch dịch vụ của tỉnh Hà Giang. 

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, Giai 
đoạn 1 khởi công vào ngày 20/3/2021
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  Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh 
Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Tổ hợp dự án với tổng diện tích gân 120 ha thuộc xã 
Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu được đầu tư được 
hướng tới là khu trung tâm hành chính, kinh tế của 
tỉnh Bạc Liêu, đáp ứng nhu cầu về đất ở, vui chơi giải 
trí, văn hóa thể thao. Các dự án đi vào hoạt động cung 
cấp cho Tỉnh Bạc Liêu một hình ảnh khu đô thị hiện đại 
kiểu mẫu, nhằm nâng cao đời sống, chất lượng phục vụ 
cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người 
dân. Xây dựng biểu tượng cho sự phát triển của tỉnh 
Bạc Liêu, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, thực 
hiện chủ trương chỉnh trang làm đẹp cho khu đô thị. 

Dự án đang được hoàn thiện các thủ tục pháp lý để 
triển khai trong năm 2021.

 Dự án Khu đô thị mới Hồ Nước Ngọt, Sóc 
Trăng 

Dự án được tọa lạc tại phường 5, phường 6 thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Khu đô thị mới hồ nước ngọt 
Sóc Trăng với quy mô hơn 47 ha được định hướng để 
trở thành một tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện 
đại hòa quyện giữa lối kiến trúc truyền thống và hiện 
đại để tạo nên một không gian sống đẳng cấp cho cư 
dân thành phố Sóc Trăng. 

Dự án đang được hoàn thiện các thủ tục pháp lý để 
triển khai trong năm 2021.

  Dự án  Khu đô thị mới sinh thái và thể thao 
Việt Trì, thành phố Việt Trì 

Dự án được thực hiện tại phường Vân Phú và các xã 
Thụy Vân, Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với 
quy mô khoảng 111 ha.. Đây là dự án đầu tư xây dựng 
tổ hợp đa năng kết hợp công viên, hạ tầng cảnh quan 
cây xanh với mục tiêu hình thành khu thương mại, dịch 
vụ thể thao, sinh thái, vui chơi giải trí với nhiều tiện ích, 
được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ về hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật trở thành điểm nhấn trong quy hoạch của 
thành phố nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của du khách 
và người dân khi đến với Phú Thọ.

Dự án được thực hiện  sẽ  góp phần vào sự phát triển 
kinh tế xã hội du lịch của thành phố Việt Trì, khu di tích 
lịch sử quốc gia Đền Hùng nói riêng cũng như tỉnh Phú 
Thọ nói chung, nâng cao đời sống văn hóa, kinh tế địa 
phương, cho người dân và du khách. Dự án sẽ là một 
trong những địa điểm nghỉ dưỡng đẳng cấp của khu 
vực, góp phần phát triển du lịch của thành phố Việt Trì 
và của tỉnh Phú Thọ.

Dự án đang được hoàn thiện các thủ tục pháp lý để 
triển khai trong năm 2021.
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4. TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC 
CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
Tập đoàn FLC là tập đoàn đa ngành đa nghề gồm 16 
công ty con và 02 công ty liên kết hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó ngành nghề cốt lõi 
bao gồm: Kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, hàng không 
và bất động sản.

Khối các đơn vị kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch 
gồm các Công ty: Công ty TNHH FLC SamSon Golf & 
Resort; Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort; 
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long; Công 
ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện FLC; Công ty TNHH MTV 
Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC với tổng do-
anh thu năm 2020 đạt 1.517 tỷ đồng đóng góp không 
nhỏ trong tổng doanh thu của toàn Công ty. Năm 2020 
khối du lịch và nghỉ dưỡng chịu tác động không nhỏ 
của dịch covid 19, Công ty vẫn duy trì hoạt động tại các 
đơn vị này, tiết giảm tối đa chi phí, chú trọng vào thị 
phần khách du lịch nội địa để bù đắp sụt giảm mạnh 
lượng khách du lịch nước ngoài . Các đơn vị đã có nhiều 
chương trình, chính sách kích cầu du lịch nghỉ dưỡng 
tại khối quần thể tạo nguồn thu để đảm bảo hoạt động 
sản xuất kinh doanh không bị đình trệ và diễn ra bình 
thường khi lượng khách nước ngoài sụt giảm mạnh.

Tập đoàn FLC là đơn vị sở hữu đường bay thẳng bao 
gồm cả nội địa, quốc tế và quần thể nghỉ dưỡng đã tạo 
nên lợi thế cạnh tranh so với các đơn vị khác khi kinh 
doanh cùng ngành. Năm 2020, mảng kinh doanh vận 
tải hàng không được vận hành bởi Công ty Cổ phần 
Hàng không Tre Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế 

cả năm 2020 khoảng hơn 400 tỷ đồng, tăng gần 34% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2020, Bamboo 
Airways vận chuyển hơn 4 triệu lượt hành khách, tăng 
40% về số lượng chuyến bay và sản lượng khách so với 
năm 2019.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của khối kinh doanh 
bất động sản gồm các đơn vị: Công ty TNHH MTV FLC 
Land ; Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội ; Công ty 
Cổ phần  Đầu tư Địa ốc Alaska; Công ty TNHH Đầu tư 
và Quản lý Tòa nhà Ion Complex năm 2020 vẫn duy trì 
hoạt động bình thường trong đó FLC Land vận hành 
quản lý toàn bộ tòa nhà, chung cư do Tập đoàn FLC làm 
chủ đầu tư, các đơn vị còn lại tiếp tục phân phối các 
dự án bất động sản đã và đang triển khai. Năm 2020, 
Dự án FLC Garden City  thuộc Công ty cổ phần Đầu tư 
địa ốc Alaska làm chủ đầu tư đóng góp hơn 105 tỷ đồng 
trong tổng doanh thu của mảng kinh doanh bất động 
sản.

Khối các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỗ trợ cho các đơn 
vị thành viên trong Tập đoàn bao gồm: Công ty TNHH 
BOT Khai thác Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn; Công ty 
Cổ phần Nước giải khát FLC; Công ty TNHH Vàng bạc 
Đá quý FLC; Công ty TNHH Thương mại và Phát triển 
Nhân lực Quốc tế FLC cung cấp dịch vụ cho các đơn vị 
thành viên khác trong Tập đoàn.

5. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
5.1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU NĂM 2020 NĂM 2019 TĂNG, GIẢM

Tổng giá trị tài sản 37,836,837 32,012,714 18.19%

Doanh thu thuần 13,501,773 15,780,749 -14.44%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 447,667 765,021 -41.48%

Lợi nhuận khác -26,397 18,139 -245.53%

Lợi nhuận trước thuế 421,270 783,160 -46.21%

Lợi nhuận sau thuế 307,994 695,926 -55.74%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 

5.2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

CHỈ TIÊU NĂM 2020 NĂM 2019

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 1.11 1.14

+ Hệ số thanh toán nhanh 1,01 1.04

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.65 0.64

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu 1.82 1.75

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho 7.81 10.01

+ Vòng quay tổng tài sản 0.39 0.55

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 2.28% 4.37%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 2.46% 11.95%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.88% 2.40%

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 3.32% 4.80%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất  kiểm toán năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn FLC 
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6. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
6.1. CỔ PHẦN

Tập đoàn FLC hiện đang niêm yết 709.997.807 cổ phần 
phổ thông tự do chuyển nhượng trên HSX, tương ứng 

6.2. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO LOẠI CỔ ĐÔNG:

Bảng: Cơ cấu cổ đông Công ty theo loại cổ phiếu tại ngày 21/5/2020 như sau:

ĐỐI TƯỢNG
SỐ LƯỢNG CP 
HẠN CHẾ CHUYỂN 
NHƯỢNG

SỐ LƯỢNG CP 
CHUYỂN NHƯỢNG 
TỰ DO

TỔNG CỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU (%)

I. Người nội bộ  0  150.505.694 150.505.694  21.20

II. Cổ phiếu quỹ  0 0 0 0

III. Công đoàn Công ty  0 0 0 0

IV. Cổ đông sở hữu cổ 
phiếu ưu đãi (nếu có)  0 0 0 0

V. Cổ đông khác  0 559.492.113 559.492.113 78,80

1. Trong nước  0 540.549.259 540.549.259 76,13

1.1 Cá nhân  0 532.310.784 532.310.784 74,97

1.2 Tổ chức
 - Trong đó Nhà nước:

 0
 0 8.238.475 8.238.475 1,16

2. Nước ngoài  0 18.942.854 18.942.854 2,67

2.1 Cá nhân  0 5.825.690 5.825.690 0,82

2.2 Tổ chức  0 13.117.164 13.117.164 1,85

TỔNG CỘNG:  0 709.997.807  709.997.807   100 

Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty do VSD lập ngày 21/5/2020.

vốn điều lệ 7.099.978.070.000 VND (Bằng chữ: Bảy 
nghìn không trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bảy 
mươi tám triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

Bảng: Cơ cấu cổ đông Công ty theo loại cổ phiếu tại 
ngày 21/5/2020 như sau:

STT ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG
CỔ PHIẾU

TỶ LỆ
SỞ HỮU (%)

SỐ LƯỢNG
CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (*)

TỔ 
CHỨC CÁ NHÂN

1 Cổ đông Nhà 
nước 0 0 0 0 0

2

Cổ đông sáng 
lập/ cổ đông 0 0 0 0 0

- Trong nước

- Nước ngoài

3

Cổ đông lớn 150.436.257 21,19 1 0 1

- Trong nước 150.436.257 21,19 1 0 1

- Nước ngoài 0 0 0 0 0

4

Công đoàn Công 
ty 0 0 0 0 0

- Trong nước

- Nước ngoài

5 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0

6
Cổ đông sở hữu 
cổ phiếu ưu đãi 
(nếu có)

0 0 0 0 0

7

Cổ đông khác 559.561.550 78,81 35.609 117 35.492

- Trong nước 540.618.696 76,14 35.213 83 35.130

- Nước ngoài 18.942.854 2,67 396 34 362

TỔNG CỘNG 709.997.807 100 35.610 117 35.493

Trong đó: - Trong nước 691.054.953 97,33 35.214 83 35.131

- Nước ngoài 18.942.854 2,67 396 34 362

Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty do VSD lập ngày 21/5/2020.

6.3. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ 
SỞ HỮU

Công ty không thực hiện thay đổi vốn đầu tư của chủ sở 
hữu trong năm tài chính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

6.4. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Trong năm 2020, 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.

6.5. 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 01 đợt phát hành trái phiếu huy động vốn để 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn 
FLC.



FLC GROUP Báo cáo thường niên 2020 www.flc.vn44 45

7. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN 
ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA 
CÔNG TY

7.1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN 
NHIÊN

Phát triển các dự án thân thiện với môi trường luôn 
được Tập đoàn FLC xác định là hướng đi dài hạn và bền 
vững để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường sống, thích ứng với sự biến đổi của khí hậu. Các 
giải pháp cụ thể: 

7.1.1. Xây dựng các quần thể du lịch theo mô hình nghỉ 
dưỡng sinh thái, thiết kế hạ tầng cố gắng không làm 
gián đoạn hay ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên, 
nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng của vùng đất, tạo 
nên không gian sống - nghỉ dưỡng trong lành, hài hòa 
với thiên nhiên. 

7.1.2. Ứng dụng các giải pháp xanh trong xây 
dựng, thiết kế dự án. Ví dụ .

Sử dụng tối đa vật liệu tiên tiến thân thiện với môi 
trường như: Lựa chọn giống cỏ lai tạo có khả năng chịu 
hạn, miễn dịch tốt cho hệ thống sân golf tại các quần 
thể, từ đó giảm thiểu sử dụng nước ngọt, thuốc bảo vệ 
thực vật trong quá trình trồng và chăm sóc. Các dự án 
sử dụng vật liệu xây dựng đá tự nhiên cao cấp được 
khai thác có độ thấm nước gần như bằng không, phù 
hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam.

Áp dụng công nghệ tưới tiêu tuần hoàn tại tất cả các 
sân golf, công viên, vườn hoa… Theo đó, lượng nước 
ngọt còn dư sau khi tưới sẽ được sẽ được thu hồi để tái 
sử dụng. Lắp đặt hệ thống vòi nước cảm ứng tự động 
thông minh tránh lãng phí nguồn nước không cần thiết.

  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, thông qua lắp 
đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại các dự án. 

   Áp dụng tối đa phương pháp thông gió tự nhiên 
cho các công trình nhà ở, khách sạn, nhờ tận dụng 
sự 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.

Thực hiện các chiến dịch, hành động cụ thể để bảo vệ 
môi trường như  chiến dịch trồng cây phủ xanh trên 
khắp các quần thể; dọn rác thải; sử dụng vật liệu tái 

chế trong văn phòng làm việc; xây dựng không gian 
làm việc xanh, giảm thiểu lãng phí văn phòng phẩm 
thông qua tái sử dụng, hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm 
điện…; sử dụng đội tàu bay tối tân tiết kiệm nhiên liệu, 
giảm khí thải; thay thế vật dụng nhựa bằng vật liệu tái 
chế, tự phân hủy thân thiện với môi trường; giảm tiêu 
thụ sản phẩm công nghiệp bằng cách cung cấp khẩu 
phần ăn chay trên máy bay…

Những chiến dịch thiết thực được thực hiện lâu dài 
của FLC như “Chiến dịch “Dream Office” sử dụng vật 
liệu tái chế trong văn phòng làm việc; Chiến dịch “FLC 
Xanh trong hành tinh xanh” xây dựng không gian làm 
việc xanh, giảm thiểu lãng phí văn phòng phẩm thông 
qua tái sử dụng, hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm điện…
hay chiến dịch “Go Green” với việc gieo trồng 10.000 
cây xanh tại các dự án…. không chỉ là cách để doanh 
nghiệp gắn kết và nâng cao tinh thần trách nhiệm của 
mỗi cán bộ nhân viên, biến suy nghĩ thành hành động, 
thói quen tích cực mà còn góp phần lan tỏa mạnh 
mẽ thông điệp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên đến cộng đồng.

7.2. AN SINH XÃ HỘI 

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ước tính 
giai đoạn 2017 – 2020, Tập đoàn FLC đã ủng hộ hàng 
trăm tỷ đồng vào các hoạt động an sinh xã hội như: 
xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục, giúp 
người dân giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh...

Trong năm 2020, nhiều chương trình thiện nguyện đã 
được tổ chức, nối dài tinh thần và ý nghĩa nhân văn vì 
cuộc sống tốt đẹp hơn như hỗ trợ tiền mặt và hiện vật 
ủng hộ nhiều địa phương như tỉnh Quảng Bình, Quảng 
Trị….khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng công trình 
hội trường - nhà văn hoá và hệ thống đường giao thông 
nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Vĩnh 
Phúc); tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ ng-
hèo tại Côn Đảo và đặc biệt là chiến dịch vận chuyển 
hàng hóa miễn phí đến các vùng dịch cũng như vùng 
thiên tai của Bamboo Airways. 

7.3. ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG VƯỢT QUA 
ĐẠI DỊCH COVID-19          

7.3.1. Ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đầu 
năm 2020, Tập đoàn FLC đã trao tặng 5 tỷ đồng tiền 
mặt hỗ trợ Bộ Y tế với mong muốn góp thêm một phần 
sức lực trong công tác triển khai các biện pháp kiểm 
soát, ngăn chặn dịch bệnh và chủ động ứng phó với 
các tình huống có thể xảy ra. 

Trong lĩnh vực hàng không, Bamboo Airways đã đưa ra 
nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với các đối tác có 
nhu cầu vận chuyển vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ 
mục đích nhân đạo trên các chặng bay nội địa, thông 
qua hình thức ưu tiên hàng hóa và hỗ trợ giá cước hàng 
hóa. Cụ thể, hơn 100 tấn hàng hóa y tế, nhu yếu phẩm 
đã được Bamboo Airways vận chuyển miễn cước tới 
tận tay các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng 
thời, hãng đã hỗ trợ hàng nghìn vé máy bay hoàn toàn 
miễn phí cho các tổ chức, cá nhân, đội ngũ y bác sĩ 
nhằm thực hiện các hoạt động cứu trợ đồng bào miền 
Trung…

Theo chỉ định của Chính phủ cũng như nhận đề nghị 
từ đại sứ quán các nước, trong năm 2020, Bamboo 
Airways khai thác 30 chuyến bay đặc biệt, thực hiện sứ 
mệnh nhân đạo đưa hơn 7.000 hành khách là các công 
dân nước ngoài và công dân Việt Nam hồi hương. 

7.3.2. Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo 
không gian lưu trú an toàn tối đa cho khách hàng

Hoạt động cốt lõi trong các ngành nghề về dịch vụ, với 
Tập đoàn FLC việc chăm sóc và bảo vệ khách hàng luôn 
là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu, đặc 
biệt trong thời kỳ Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Hệ thống phòng chống dịch nhiều lớp được áp dụng 
trên toàn hệ thống FLC từ văn phòng cho đến công 
trường, quần thể nghỉ dưỡng và trên các chuyến bay, 
và ghi nhận an toàn tuyệt đối trong năm 2020 khi 
không có bất cứ cán bộ nhân viên nào mắc Covid – 19. 

Các giải pháp cụ thể: 

  Hệ thống quần thể nghỉ dưỡng FLC Hotels & 
Resorts thực hiện nghiêm túc các quy tắc về đảm 
bảo vệ sinh, khử khuẩn ở toàn bộ các không gian 
lưu trú, vui chơi giải trí.

Tăng cường bố trí nhân viên vệ sinh các khu vực công 
cộng nhiều lần trong ngày như khu vực thang máy, 
sảnh, tay nắm cửa… Tại quầy check in trang bị dung 
dịch rửa tay và bàn y tế túc trực tại sảnh 24/7. 

Tạo môi trường thông thoáng tại các khu buồng phòng, 
cảnh quan để lưu thông không khí; các khu vực như 
bếp ăn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được 
đặt lên hàng đầu, dụng cụ ăn uống được tiệt trùng đảm 
bảo. 

Để nâng cao ý thức bảo vệ mình và cộng đồng của du 
khách, hệ thống bảng thông tin, màn hình LED được 
bố trí tại các khu vực công cộng, sảnh và các outlet để 
cảnh báo các dấu hiệu và hướng dẫn du khách. Nhân 
viên lễ tân phổ biến các thông tin cũng như hướng dẫn 
khách thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong 

quá trình lưu trú tại quần thể.

  Hãng hàng không Bamboo Airways triển khai xuy-
ên suốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên 
toàn mạng bay:

Đối với lịch khai thác, Hãng điều chỉnh hủy các chuyến 
bay đi và đến tại các vùng có dịch theo chỉ đạo của cơ 
quan chức năng và Chính phủ.

Đối với thủ tục tại sân bay, Bamboo Airways triển khai 
hoạt động kiểm tra thân nhiệt hành khách để sàng lọc 
và chủ động có các biện pháp phù hợp.

Hành khách được đảm bảo giãn cách an toàn tại sân 
bay và các phòng chờ thương gia; Nước rửa tay diệt 
khuẩn được đặt tại các quầy làm thủ tục, cửa khởi 
hành, trên máy bay cho hành khách; Khẩu trang diệt 
khuẩn Perfetta sẽ được Hãng cung cấp miễn phí cho 
hành khách có nhu cầu tại các quầy vé giờ chót tại sân 
bay và tại cửa lên tàu bay.

Đối với nhân viên mặt đất, tổ bay, Bamboo Airways tăng 
cường trang bị bảo hộ y tế gồm khẩu trang y tế; găng 
tay y tế; dung dịch rửa tay khô; bộ đồ bảo hộ y tế toàn 
thân với các chuyến bay đặc biệt… Phi công và tổ bay 
di chuyển bằng xe riêng.

Sau mỗi chuyến bay, Bamboo Airways đặc biệt chú 
ý công tác vệ sinh, phun khử khuẩn theo đúng tiêu 
chuẩn trước khi đón khách. Màng lọc HEPA lọc không 
khí vô trùng trên tàu bay cũng được Hãng bảo dưỡng 
thường xuyên.

7.3.4. Tổ chức chuỗi hội thảo, tọa đàm kích cầu 
quy mô lớn trong lĩnh vực hàng không, du lịch, 
bất động sản

Với mong muốn chung tay cùng kinh tế đất nước nói 
chung và các lĩnh vực chịu tác động trực tiếp của dịch 
bệnh nói riêng, Tập đoàn FLC đã tiên phong triển khai 
nhiều chương trình kích cầu du lịch, bất động sản, 
hàng không, cũng như phối hợp với các cơ quan quản 
lý tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu trên quy mô lớn tại 
các thành phố Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn, Côn Đảo… 
thu hút đông đảo sự tham gia, hưởng ứng của các địa 
phương, doanh nghiệp cả nước.

Các sự kiện đáng chú ý như: Hội nghị “Thời điểm vàng 
khám phá vẻ đẹp Việt” diễn ra ngày 16/5; Hội nghị 
“Hàng không Việt trỗi dậy và sự phục hồi nền kinh tế” 
ngày 30/5; Hội nghị “Bay thẳng tới Côn Đảo: Trải ng-
hiệm thiên đường du lịch mới” ngày 12/9;  Hội nghị “Du 
lịch Quảng Ninh – Nội lực miền di sản” ngày 24/10; Hội 
thảo “Bất động sản Việt Nam 2020 - 2021: Sẵn sàng 
chu kỳ mới” ngày 29/8; “Bất động sản 2021 & Sự trỗi 
dậy của những thị trường mới” ngày 26/9...
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Với khoảng 500 sự kiện giới thiệu, quảng bá… được tổ 
chức, nhiều thông tin hữu ích về chính sách vĩ mô và 
thị trường được cung cấp; nhiều sản phẩm chất lượng 
cao được được công bố; nhiều giải pháp thiết thực và 
khả thi được đề xuất; tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ 
trong việc hình thành những sản phẩm dịch vụ chất 
lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường vàgia tăng hiệu 
ứng truyền thông, từ đó đồng hành cùng cộng đồng 
trong việc phục hồi các lĩnh vực kinh tế cốt lõi sau đại 
dịch. 

7.3.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Tập đoàn FLC luôn tuân thủ các quy định pháp luật về 
bảo vệ môi trường và không bị xử phạt vi phạm trong 
lĩnh vực môi trường.

7.4. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

Trong năm 2020, FLC đã tổ chức 311 lớp đào tạo cho 
4,582 lượt học viên, tập trung chủ yếu vào các chương 
trình đào tạo văn hóa, kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng 
quản lý, kỹ năng làm việc cho các cấp và cán bộ trong 
Tập đoàn nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực theo chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu cung cấp 
các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Chất lượng các khóa đào tạo ngày càng được nâng cao. 
Bên cạnh việc đào tạo trong nội bộ, Tập đoàn FLC đã 
phối hợp với các đơn vị bên ngoài triển khai các khóa 
đào tạo như: chương trình đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn 
về nhân sự, Đầu tư, Đối ngoại, Dịch vụ, kinh doanh, 
Phần mềm quản lý trong công việc, … 

Đến nay, kết quả từ việc đào tạo đã giúp nâng cao năng 
lực chuyên môn, kỹ năng xử lý nghiệp vụ cho các cán 
bộ nhân viên, ứng dụng phù hợp vào thực tiễn công tác 
tại các đơn vị.



FLC GROUP Báo cáo thường niên 2020 www.flc.vn48 49

CHƯƠNG III:
BÁO CÁO VÀ  
ĐÁNH GIÁ CỦA  
BAN GIÁM ĐỐC
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1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 
VÀ VIỆT NAM NĂM 2020

Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu 
đã khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 hết sức u 
ám. Tại thời điểm cuối tháng 6/2020, các tổ chức quốc 
tế và thể chế tài chính đều đồng loạt nhận định tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu suy thoái sâu trong năm 2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm giữa tháng 12, khi phần lớn 
các nền kinh tế tái khởi động sau phong tỏa do dịch 
COVID-19, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có những 
dấu hiệu khả quan hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế cho rằng kinh tế toàn cầu có xu hướng phục hồi 
sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và 
các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Theo đó, tổ chức này 
dự báo GDP thế giới giảm 4,2% trong năm 2020, điều 
chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra vào 
tháng 9 năm 2020. Một số tổ chức khác như Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF), Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch 
Ratings (FR), đều điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng 
toàn cầu trong năm 2020 so với các dự báo trước đây. 
Cụ thể, IMF và FR dự báo GDP thế giới năm 2020 ở mức 
-4,4%, và -3,7%, tăng 0,5 và 0,7 điểm phần trăm. 

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn 
và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, 
trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn 
duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 
2,91%.

Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới 
các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người 
dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Tuy 
nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong 
việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch 
bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam 
vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. 
Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong 
giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu 
cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của 
nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế 
giới. Cùng với Trung Quốc và Mi-an-ma, Việt Nam là 
một trong ba quốc gia ở châu Á có mức tăng trưởng 
tích cực trong năm nay.

1.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG FLC 
GROUP 2020

Trên toàn hệ thống, FLC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 
trên 421 tỷ đồng và sau thuế gần 308 tỷ đồng trong 
năm tài chính 2020, vượt xa so với kế hoạch năm. Tính 
đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của FLC đạt gần 38 
ngàn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước.

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS 
đạt 3.154 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20% tổng doanh thu 
Tập đoàn FLC. Do trong năm 2020, các dự án mới của 
Tập đoàn FLC đang trong giai đoạn triển khai xây dựng 
đã có một phần hoàn thiện bàn giao cho khách hàng 
nên doanh thu BĐS năm 2020 tăng nhẹ so với năm 
trước.

Chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu toàn 
Tập đoàn năm 2020, 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 2020 là 5.568 tỷ 
đồng, giảm 45% so với năm 2019.

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
thế giới và Việt nam cũng như nhu cầu đi lại, du lịch, 
nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ của người dân từ đầu năm 
2020 đến nay. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực không ngừng 
nghỉ của toàn bộ cán bộ nhân viên cùng với sự chỉ đạo 
đúng đắn của Ban lãnh đạo Tập đoàn, hoạt động kinh 
doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf, 
hàng không và các dịch vụ khác đã hồi phục mạnh mẽ 
sau dịch. Năm 2020, doanh thu dịch vụ toàn Tập đoàn 
đạt 4.780 tỷ đồng, chiếm 35.4% tổng doanh thu Tập 
đoàn FLC, tăng 31% so với năm 2019.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Doanh thu thuần năm 2020 giảm 15% chỉ đạt 13.488 tỷ 
đồng trong đó doanh thu bán hàng hóa chỉ đạt 5.568 tỷ 
đổng giảm 45%, doanh thu mảng kinh doanh bất động 
sản (mảng kinh doanh cốt lõi) giảm 46% đạt 3.154 tỷ 
đồng so với 2.162 tỷ đồng năm 2019, tuy nhiên mảng 
kinh doanh dịch vụ tăng 31% đạt 4.780 tỷ đồng so với 
3.647 tỷ đồng năm 2019. Năm 2020, Thị trường bất 
động sản Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của dịch 
Covid 19, mặc dù thị trường bất động sản quý III và 
quý IV năm 2020 đã dấu hiệu hồi phục tích cực hơn 
quý I và quý II. Thế nhưng dịch Covid 19 diễn biến rất 
phức tạp và khó đoán định vì thế mà những tác động 
của dịch bệnh đến thị trường cũng rất khó lường. Trạng 
thái tạm dừng của thị trường sẽ có thể kéo dài hơn do 
các yếu tố về tài chính, thu nhập và tâm lý thận trọng 
ngày một tăng dẫn đến sức cầu suy giảm mạnh. Công 

ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa trải qua một đợt khó khăn 
trở lại hoạt động sau thời gian gián đoạn do tác động 
của bệnh dịch đã tác động không nhỏ đến kết quả sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Thị trường của phân khúc 
bất động sản nghỉ dưỡng sụt giảm do sự chững lại của 
ngành hàng không nội địa và quốc tế, sụt giảm đáng 
kể của khách du lịch nội địa và quốc tế. Khách hàng do 
nguồn tài chính eo hẹp sẽ tập trung vào giữ tiền mặt 
để ưu tiên những nhu cần thiết yếu hạn chế đi lại và 
điều này sẽ ảnh hưởng đến sức mua của bất động sản. 
Công ty đã có sự điều chỉnh trong chiến lược kinh do-
anh đề thích ứng kịp thời với tác động lâu dài của dịch 
covid 19 nhằm thúc đẩy và tăng cường việc bán hàng 
và cung cấp dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh do-
anh. Tuy nhiên do tác động khó lường của dịch covid 
lợi nhuận sau thuế năm 2020 giảm 56% so với cùng kỳ 
năm ngoái từ  695 tỷ đồng chỉ còn 308 tỷ đồng.

Tổng tài sản Công ty tăng từ 31.013 tỷ đồng lên 37.831 
tỷ đồng năm 2020 tương ứng 19% chủ yếu do tăng ở 
khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền nhằm 
đảm bảo và duy trì khả khả năng thanh toán của Công 
ty.

Năm 2020 chỉ tiêu khả năng thanh toán bao gồm hệ 
số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh 
đều giảm so với năm 2019 cụ thể như sau: hệ số thanh 
toán ngắn hạn giảm từ 1,14 lần xuống còn 1,11 lần; hệ 
số thanh toán nhanh đạt 1,01 giảm 0,08 lần so với năm 
2019. Do tác động của dịch covid 19 dẫn tới sụt giảm 
nguồn thu ở các lĩnh vực vốn là lợi thế của FLC bao 
gồm: dịch vụ nghỉ dưỡng, hàng không và bất động sản 
là nguyên nhân chủ yếu tác động lên khả năng thanh 
toán của đơn vị.

Nợ phải trả vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu 
vốn của Công ty thể hiện ở hệ số nợ phải trả/ tổng tài 
sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ do nợ phải 
trả năm 2020 tăng 20%,vốn chủ sở hữu tăng 15% so với 
năm 2019. Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 10,01 vòng 
xuống còn 7,81 vòng, vòng quay tổng tài sản giảm chỉ 
còn 0,39 vòng năm 2020 cho thấy tốc dộ quay vòng 
của hàng tồn kho và tài sản đã được cải thiện đáng kể.

Năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 
chịu tác động mạnh của dịch covid 19 khiến lợi nhuận 
trước và sau thuế đều giảm mạnh nên chỉ tiêu sinh lời 
sụt giảm đáng kể so với năm 2019. 

3.  NHỮNG CẢI TIỂN VỀ CƠ CẤU 
TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN 
LÝ

Trong năm 2020, Tập đoàn FLC đã chủ động thực hiện 
đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tập đoàn và các đơn vị thành viên thông qua hoạt động 
cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh, danh mục vốn đầu tư; 
thoái vốn tại một số công ty con, công ty liên kết; chia 
tách, sáp nhập một số đơn vị, phòng ban trong công 
ty mẹ; luân chuyển, bổ sung, thay đổi nhân sự trong 
BTGĐ và nhân sự quản lý cấp cao.

4.  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI

Mục tiêu là phát triển các thương hiệu FLC trở thành 
các dịch vụ có chất lượng tốt nhất, được khách hàng 
ưu tiên lựa chọn hàng đầu trên thị trường, từ đó duy 
trì vị thế của một tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động 
năng động và hiệu quả hàng đầu Việt Nam, đóng góp 
nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững nền kinh tế - 
xã hội của Đất nước trong thập kỷ mới.

Lĩnh vực Bất động sản

Năm 2020, Tập đoàn FLC tiếp tục ghi thêm những dấu 
ấn mới trong lĩnh vực cối lõi bất động sản, thông qua 
việc xúc tiến hoàn thiện nhiều dự án đáng chú ý như: 
khai trương khách sạn FLC Grand Hotel Quynhon (1.500 
phòng); bàn giao tổ hợp văn phòng, căn hộ khách sạn 
và trung tâm thương mại FLC Sea Tower Quynhon.

Cùng với đó, Tập đoàn tiến hành khởi công các dự án 
mới bao gồm: giai đoạn 2 quần thể du lịch FLC Vĩnh 
Phúc (Vĩnh Phúc); giai đoạn 2 quần thể du lịch FLC 
Quảng Bình (Quảng Bình), tiếp nối cho quá trình hiện 
thực hoá mục tiêu “đánh thức những vùng đất tiềm 
năng” được mở rộng hơn nữa trong năm 2021. 

Dự kiến trong năm nay, Tập đoàn FLC có kế hoạch phát 
triển và ra mắt gần 20 dự án, trong đó, nhiều dự án đã, 
đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào 
Nam là: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, 
Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Kontum, Đồng Tháp…

Có thể kể đến các dự án trọng điểm như: quần thể FLC 
Quảng Bình giai đoạn 2 với hai hạng mục quan trọng là 
khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quang Binh và Trung 
tâm Hội nghị Quốc tế, quần thể FLC Vĩnh Phúc giai 
đoạn 2; các khu đô thị FLC Premier Parc, FLC Legacy 
Kontum, FLC La Vista Sadec; tổ hợp thương mại, dịch 
vụ và nhà ở cao cấp FLC Hilltop Gia Lai…
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Một số dự án du lịch nghỉ dưỡng sẽ được FLC khởi công 
tại các vùng đất mới giàu tiềm năng như Hà Giang, Phú 
Quốc… Phân khúc chiến lược vẫn là bất động nghỉ 
dưỡng và đô thị được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Lĩnh vực Hàng không

Hãng hàng không Bamboo Airways đã có một năm 
2020 chuyển mình đầy đột phá và được đánh giá là 
hãng bay hiếm hoi “lội ngược dòng” khủng hoảng 
Covid, khi khôi phục nhanh chóng toàn bộ mạng bay 
nội địa, giữ vững tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành 
từ khi cất cánh (khoảng 96%), phục vụ gần 4 triệu lượt 
hành khách an toàn tuyệt đối (tăng 37% so với năm 
2019).

Trong một thị trường hàng không ngày càng cạnh tra-
nh và biến động, nhưng Bamboo Airways vẫn kiên định 
chiến lược đầu tư vào hai mũi nhọn thiết yếu hướng 
trọng tâm vào trải nghiệm khách hàng đó là: dịch vụ tốt 
và đúng giờ. Sự linh hoạt và bền bỉ của một hãng hàng 
không trẻ tuổi với chiến lược thị trường ngách đã giúp 
Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân 
đầu tiên tại Việt Nam có chất lượng dịch vụ theo chuẩn 
5 sao, thị phần nhanh chóng tăng gấp 2 lần chỉ sau hai 
năm hoạt động và hướng đến mục tiêu 30% thị phần 
nội địa ngay từ năm 2021.

Từ lợi thế sở hữu và vận hành gần 30 máy bay bao gồm 
những dòng máy bay tiên tiến nhất thế giới như máy 
bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, máy bay phản 
lực Embraer E195, năm 2021, Bamboo Airways đặt mục 
tiêu nâng số lượng máy bay trong đội bay lên ít nhất 50 
chiếc; triển khai chiến dịch chuẩn hóa dịch vụ theo tiêu 
chuẩn 5 quốc tế; số hóa toàn diện hãng hàng không; 
mở rộng mạng lưới đường bay nội địa kết nối toàn bộ 
các tỉnh thành trên cả nước; khởi động lại mạng bay 
quốc tế ngay khi Chính phủ cho phép. 

Lĩnh vực Du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf

Mảng du lịch  - nghỉ dưỡng của Tập đoàn cũng có một 
năm bền bỉ vượt “bão” Covid với nhiều hoạt động nổi 
bật: Đưa vào hoạt động công trình khách sạn lớn nhất 
Việt Nam FLC Grand Hotel Quynhon quy mô 1.500 
phòng cùng sức chứa lên tới 3.500 người tại Quy Nhơn 
(Bình Định); Tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch do 
FLC phối hợp địa phương tổ chức diễn ra thành công 
trên nhiều tỉnh thành như Thanh Hoá, Hạ Long, Bình 
Định, Côn Đảo; Triển khai nhiều sản phẩm liên kết du 
lịch: các thẻ bay không giới hạn, các combo du lịch 
– hàng không – sân golf có mức giá tối ưu, tiết kiệm 
từ 50-70% so với giá riêng lẻ từng dịch vụ… được thị 
trường đón nhận tích cực.

Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, du lịch vẫn là 
mảng hoạt động chính đóng góp tỷ trọng lớn vào cơ 
cấu tổng doanh thu của Tập đoàn. Đối với chuỗi quần 
thể nghỉ dưỡng - sân golf đã vận hành, Tập đoàn chú 
trọng công tác bảo trì định kỳ và nâng cấp cơ sở vật 
chất lưu trú, cơ sở hạ tầng tiện ích, đồng thời triển khai 
xây dựng các quần thể mới phủ sóng khắp các tỉnh 
thành, thiết lập nên mạng lưới quần thể nghỉ dưỡng kết 
hợp sân golf và vui chơi giải trí cao cấp bậc nhất tại 
Việt Nam. 

Hướng trọng tâm vào việc gia tăng trải nghiệm của 
khách hàng, Tập đoàn không ngừng đẩy mạnh những 
sản phẩm, dịch vụ mang tính tiên phong, chi phí linh 
hoạt, tiện ích tích hợp vượt trội, một trong những “chìa 
khoá” quan trọng để đón đầu thị trường du lịch phục 
hồi trở lại trong thời gian tới.

Lĩnh vực Giáo dục

Khởi đầu trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn FLC ghi 
dấu ấn với việc khởi công dự án Trường Đại học FLC tại 
thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vào năm 2018. Dự án 
sẽ được Tập đoàn FLC và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai trong năm 2021.

Xác định giáo dục là một “mảnh ghép” quan trọng 
trong hệ sinh thái FLC, Tập đoàn dự kiến phát triển 
Đại học FLC trở thành mô hình giáo dục đầu tiên đào 
tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối hệ sinh thái đô thị 
thông minh, quần thể nghỉ dưỡng. Với mục tiêu tập 
trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn là Du lịch, Hàng không 
và Công nghệ cao, Đại học FLC được kỳ vọng sau khi 
đi vào vận hành sẽ là bước tiến mới cho hoạt động đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 
phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ninh 
cũng như cả nước.

Các lĩnh vực kinh doanh khác: nông nghiệp công 
nghệ cao, y dược, xây dựng, khai khoáng, xây 
dựng, đầu tư tài chính…

Song song cùng các lĩnh vực kinh doanh chính, Tập 
đoàn tiếp tục tư duy tối ưu hóa chuỗi giá trị của mình 
bằng việc thực đầu tư đồng bộ trên các lĩnh vực nông 
nghiệp công nghệ cao, y dược, xây dựng, khai khoáng, 
xây dựng, đầu tư tài chính… với quy mô ngày càng 
được mở rộng. Mục tiêu là nhằm tận dụng tối đa các cơ 
hội lớn từ thị trường gần 100 triệu dân vẫn còn nhiều 
bỏ ngỏ và đón đầu những xu thế mới của nền kinh tế 
thế giới.

Các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ này được xem là mảnh 
ghép quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái 
kinh tế toàn diện của Tập đoàn FLC.

Củng cố nguồn lực, mở rộng quy mô

Từ cuối quý II/2020, Tập đoàn FLC đã khôi phục hầu 
hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, 
khánh thành nhiều dự án, khách sạn cũng như mở các 
đường bay mới… khiến nhu cầu về nhân sự tiếp tục gia 
tăng.

Do đó trong năm 2021, Tập đoàn sẽ tiếp tục tuyển mới 
khoảng 3.000 nhân sự trên toàn hệ thống. Riêng mảng 
hàng không chiếm trên 30% với nhu cầu rất lớn về 
nhân lực phi công, kỹ thuật và tiếp viên hàng không để 
đáp ứng kế hoạch vận hành khoảng 50 máy bay của 
Bamboo Airways trong 2021. Như vậy, ước tính trong 
giai đoạn 2021 – 2022, đội ngũ nhân sự trên toàn hệ 
thống dự kiến khoảng 15 – 17.000 người.

Bên cạnh việc áp dụng chế độ phúc lợi da dạng, nhiều 
cấp độ, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp như một 
gia đình được Tập đoàn xác định là kim chỉ nam để 
củng cố nguồn lực nội tại vững chắc, thích ứng với mọi 
biến động thị trường.

5.  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN 
QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA 
CÔNG TY

Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức mang 
tính toàn cầu do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. 
Đặc biệt là sự bùng phát của Covid-19 gần đây đã đặt 
các quốc gia và doanh nghiệp trước rủi ro và suy giảm 
tăng trưởng. Với liên tiếp những dự án quy mô trong 
lĩnh vực hạ tầng đô thị, nghỉ dưỡng, hàng không cho 
đến giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao…, Tập đoàn 
đã và đang thiết lập hệ sinh thái kinh tế đồng bộ nhằm 
tối ưu hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả nguồn tài 
nguyên, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
- xã hội bền vững của Đất nước.

Trong đó, với lĩnh vực bất động sản, các dự án nhà ở 
cũng như nghỉ dưỡng mang thương hiệu FLC đã góp 
phần cải thiện chất lượng đô thị, cũng như định hình 
những tiêu chuẩn sống mới và tạo sức lan tỏa mạnh 
mẽ đến thị trường bất động sản cũng như thị trường 
du lịch. 

Đặc biệt, những quần thể du lịch đầy đủ tiện ích nghỉ 
dưỡng, giải trí, mua sắm hiện đại, với quy mô lớn, được 
xây dựng tại các vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa 
được chú ý khai thác của FLC đang góp phần chuyển 
đổi hiệu quả những vùng đất hoang sơ thành những 
điểm đến cao cấp về du lịch, giải trí; tạo ra hàng ng-
hìn công ăn việc làm; thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa 

phương. Đón hàng triệu lượt khách từ khi vận hành, có 
thể thấy các quần thể du lịch này đã thực sự tạo ra tác 
động lan tỏa tích cực và bền vững tới việc định vị hình 
ảnh điểm đến đặc trưng cho không chỉ địa phương mà 
còn cả du lịch Việt Nam nói chung. 

Đơn cử như lượng du khách đến với Thanh Hoá đã tăng 
từ hơn 4 triệu lượt khách năm 2014 đến 9,6  triệu lượt 
khách trong năm 2019, chỉ 4 năm sau khi FLC Sầm Sơn 
đi vào hoạt động, vượt xa mục tiêu đề ra. Là công trình 
hạ tầng đầu tiên đáp ứng được dòng khách cao cấp tại 
Thanh Hoá, FLC Sầm Sơn được đánh giá là một trong 
những dấu mốc quan trọng cho sự chuyển đổi của 
vùng biển này, từ một nền du lịch tự phát sang du lịch 
chuyên nghiệp, bền vững. 

Hay với Bình Định, sau khi FLC Quy Nhơn khánh thành, 
Quy Nhơn từ một địa chỉ ít danh tiếng trở thành một điểm 
đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Việt Nam. 

Lượng du khách tăng mạnh những năm gần đây đã kh-
iến số chuyến bay đến cảng hàng không Phù Cát từ 3 - 5 
chuyến bay mỗi ngày trước 2017 nay được điều chỉnh 
lên trung bình trên 50 chuyến bay/ngày. Doanh thu từ 
du lịch tại Bình Định năm 2018 tăng kỷ lục hơn 50% so 
với cùng kỳ năm trước, lên tới hơn 3 nghìn tỷ đồng. 

Tiếp nối FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, những quần thể 
tiếp của FLC như FLC Hạ Long, FLC Quảng Bình.. cũng 
được triển khai trên những vùng địa chất phức tạp hay 
bán hoang mạc cằn khô hầu như không có giá trị về 
kinh tế. Sự xuất hiện của các quần thể này đã trở thành 
điểm nhấn mang đến luồng sinh khí mới cho diện mạo 
du lịch của các địa phương, đánh thức tiềm năng du 
lịch bị “ngủ quên”.

Bên cạnh hạ tầng lưu trú, sự kết nối giữa các vùng miền 
cũng là một trong những điểm yếu của du lịch Việt 
Nam. Và đó là lý do hãng hàng không Bamboo Airways 
ra đời, với dịch vụ định hướng 5 sao và những đường 
bay thẳng kết nối trực tiếp các điểm du lịch của Việt 
Nam với trong nước và thế giới. 

Sứ mệnh tăng cường kết nối các vùng đất đang dần 
được Bamboo Airways hiện thực hóa, thông qua mạng 
bay phủ sóng khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam và vươn 
tầm quốc tế. Tại khu vực miền Bắc, Bamboo Airways 
gia tăng mạng bay đến các thành phố lớn, trọng điểm 
kinh tế; lan tỏa mạnh mẽ những đường bay ngách liên 
kết miền Trung; và tăng cường giá trị vị trí “cửa ngõ” 
của miền Nam bằng các đường bay đến nhiều địa danh 
du lịch nổi tiếng, cũng như mở màn cho các chuyến 
bay quốc tế đến các cảng hàng không. 
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Trong một năm đầy thách thức như 2020, Bamboo 
Airways vẫn mở thêm các đường bay mới, trong đó có 
những đường bay thẳng đầu tiên kết nối Côn Đảo với 
nhiều vùng miền cả nước.  

Với định hướng dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao cùng 
tinh thần phục vụ tận tâm, hiếu khách, các chuyến bay 
của Bamboo Airways đang không ngừng đóng góp tích 
cực cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không 
quốc gia khi tạo ra một làn gió mới góp phần nâng tầm 
chất lượng dịch vụ cho thị trường nói chung. 

Hệ sinh thái trọn vẹn từ 3 lĩnh vực cốt lõi của FLC sẽ 
mang lại những trải nghiệm toàn diện cho du khách 
với chi phí hợp lý và sản phẩm du lịch đa dạng.  Từ đó 
phần nào giải quyết bài toán về hiệu quả khai thác du 
lịch mà Việt Nam đang đối mặt; đồng thời giúp thu hút 
và phân bổ đồng đều dòng khách chất lượng cao đến 
các điểm đến tiềm năng trên khắp Việt Nam, thay vì chỉ 
tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà 
Nẵng… như hiện nay. 

Con người là yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp, 
FLC luôn coi nhân lực là yếu tố nội lực và là tài sản vô 
giá. Do đó, trong quản trị nguồn nhân lực, FLC luôn chú 
trọng phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp năng động, chuyên nghiệp giúp phát 
huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến và phát triển 
của người lao động với sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích 
của Tập đoàn và mỗi thành viên 

Về mặt chính sách đãi ngộ, FLC đang áp dụng hệ thống 
phúc lợi đa dạng với khoảng 24 chính sách. Trong đó, 
hệ thống thu nhập được xây dựng và áp dụng linh hoạt 
theo năng lực của cá nhân và giá trị của vị trí, có sự 
cạnh tranh khá tốt trên thị trường lao động. Một số 
ngành nghề đặc thù như hàng không được Tập đoàn 
xây dựng chính sách đãi ngộ được đánh giá là tốt nhất 
thị trường nội địa hiện nay, đảm bảo khả năng cạnh tra-
nh so với mặt bằng chung của khu vực.

Ngoài chính sách về thu nhập, các cán bộ nhân viên 
tùy từng cấp bậc nhân sự sẽ được hưởng các chính 
sách tương ứng với hệ thống phúc lợi dành cho người 
lao động và gia đình.

Một trong các chính sách nổi bật là tạo cơ hội cho cán 
bộ nhân viên được thụ hưởng các sản phẩm chất lượng 
cao trong hệ sinh thái của Tập đoàn, từ chính sách vé 
máy bay miễn phí, phòng nghỉ dưỡng miễn phí, chính 
sách mua nhà ưu đãi, chính sách mua cổ phần ưu đãi, 
hay tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ hệ thống 
đối tác uy tín trong và ngoài nước của FLC.

Với mong muốn có thể bước đầu tự chủ và phát triển 
nguồn nhân lực bền vững, FLC đầu tư hàng trăm tỷ 
đồng cho đào tạo bao gồm các dự án đào tạo dài hạn 
như Trường Đại học FLC theo tiêu chuẩn quốc tế - mô 
hình “đô thị đại học” đầu tiên tại Quảng Ninh, hay Học 
viện Hàng không tại Quy Nhơn của Bamboo Airways 
với quy mô hàng nghìn học viên, và dự kiến sẽ có thêm 
một trung tâm đào tạo hàng không nữa tại Vĩnh Phúc 
theo kế hoạch. Thông qua sự kết nối chặt chẽ giữa 
trường học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, 
các mô hình đào tạo của FLC được kỳ vọng sẽ nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực kinh tế 
cốt lõi của Việt Nam cũng như khu vực.

Đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways có thể nói đã 
chủ động hoàn toàn về nhân sự kỹ thuật và tiếp viên 
hàng không, trong đó, đội ngũ tiếp viên hàng không 
được đánh giá có kỹ năng và thái độ phục vụ tốt nhất 
trong ngành, tương đương chuẩn mực của các hãng 
hàng không 5 sao quốc tế.

Chương trình đào tạo phi công tập sự đang được triển 
khai với nhiều kết quả tích cực, với gần 50 phi công 
được đào tạo trong 2020 và kế hoạch đào tạo thêm 
150 phi công cơ bản và tập sự trong 2021. Ước tính đến 
2023, hãng cũng sẽ tự chủ hoàn toàn về nhân sự phi 
công.

Về mặt truyền thông để kiến tạo môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, BTGĐ thường xuyên chú trọng đến 
công tác truyền thông nội bộ trong toàn hệ thống để 
mỗi cán bộ nhân viên đều thường xuyên được cập nhật 
thông tin về các hoạt động nội bộ của Tập đoàn. Đồng 
thời lan tỏa các giá trị cốt lõi theo định hướng của FLC 
đến từng nhân viên, bao gồm:

  Tiên phong: Luôn đi đầu trong tư duy khám phá, 
dám nghĩ dám làm những ngành nghề và thị 
trường mới tiềm năng

  Kiến tạo: Không ngừng đổi mới, sáng tạo hướng tới 
những sản phẩm dịch vụ mới hoàn thiện hơn, giá 
trị tốt đẹp hơn, cách làm hiệu quả hơn

  Tận tâm: Luôn tận tâm trong mọi suy nghĩ, quyết 
định và hành động

  Tín nghĩa: Luôn coi trọng chữ tín trong mọi quan 
hệ, hướng tới sự gắn kết bền vững.

  Nhân văn: Luôn xem con người là trung tâm, phát 
triển vì con người, hướng tới phát triển chung của 
cộng đồng và sự thịnh vượng của quốc gia.
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CHƯƠNG IV. 
ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY
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1.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều 
khó khăn, Tập đoàn FLC đã nỗ lực hoàn thành một số 
chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 
2020 đã đề ra. Trong năm 2020, Tập đoàn FLC đã khởi 
công giai đoạn 2 của quần thể FLC Vĩnh Phúc và FLC 
Quảng Bình; khai trương khách sạn quy mô lớn nhất 
Việt Nam FLC Grand Hotel Quynhon tại Bình Định; ra 
mắt nhiều sản phẩm mới mang tính tiên phong cho thị 
trường; đồng hành cùng chính quyền thực hiện chuỗi 
sự kiện kích cầu quy mô lớn trên nhiều tỉnh thành… 
Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng 
của Covid-19 đến lĩnh vực du lịch - ngành kinh tế vốn 
được xem là mũi nhọn có tác động chính đến phát triển 
kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương.

Với Bamboo Airways, đó là khôi phục nhanh chóng 
toàn bộ mạng bay nội địa, giữ vững tỷ lệ đúng giờ cao 
nhất toàn ngành gần 96% (đã được duy trì từ khi cất 
cánh). 

Tính đến hết 2020, Bamboo Airways đã khai thác vượt 
xấp xỉ 40% số chuyến bay và sản lượng khách so với 
cùng kỳ năm 2019, liên tiếp dẫn đầu bảng thống kê các 
hãng phục hồi và vượt công suất khai thác sau dịch 
bệnh. 100% số chuyến bay được thực hiện an toàn 
tuyệt đối, với thị phần gần 20% - tăng gấp gần 2 lần so 
với năm trước. Đáng chú ý, so với năm 2019, số lượng 
phi công và tiếp viên của hãng trong năm 2020 vẫn 
tăng tới 20%, trong khi tổng số nhân sự tăng 17%.

Trong năm 2020, 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 
cả về quy mô và lĩnh vực hoạt động.

2.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Năm 2020, BTGĐ đã điều hành sát sao hoạt động sản 
xuất kinh doanh theo đúng phương hướng, mục tiêu và 
nhiệm vụ do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra trên cơ sở phù hợp 
với pháp luật hiện hành.

BTGĐ đã chủ động đổi mới, sắp xếp, kiện toàn lại bộ 
máy và đội ngũ nhân sự quản lý trong Công ty, tìm kiếm 
các đối tác, khách hàng, trình các kế hoạch mở rộng 
mạng lưới và quy mô hoạt động của các lĩnh vực vốn 
là thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, BTGĐ đã chủ 

trì thực hiện việc đổi mới quy trình nghiệp vụ, phối hợp 
giữa các phòng, ban, đơn vị trong công ty mẹ, giữa công 
ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết nhằm kiện 
phù hợp với tốc độ và quy mô phát triển của Công ty.

3.  CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty nhận định năm 2021, có thể nói đây là 
một năm có ý nghĩa quan trọng với Tập đoàn FLC khi 
Đảng, Nhà nước tổng kết nhiều quyết sách lớn, đồng 
thời đề ra nhiều chiến lược phát triển nhằm xác định 
tầm nhìn cho thập kỷ mới. 

Nhiều dữ liệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước 
và thế giới sẽ bật dậy mạnh mẽ, để trở thành lực đẩy 
quan trọng cho đà hồi phục của nền kinh tế. Thực tế 
diễn biến từ giữa năm 2020 đã chứng minh cho vấn đề 
này, với sự khởi sắc tích cực của FLC trên rất nhiều lĩnh 
vực cốt lõi.

Và đó là lý do, năm 2021, FLC sẽ tiếp tục tăng tốc cho 
nhiều kế hoạch mới, dự định mới. Trong đó có dự kiến 
phát triển gần 20 dự án trong hai dòng sản phẩm chủ 
lực là bất động sản đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng 
tại các thị trường Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, 
Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đồng Tháp… Đồng thời 
đưa Bamboo Airways hướng tới mục tiêu trở thành 
hãng hàng không số hóa toàn diện, phủ kín mạng bay 
tới những điểm đến tiềm năng trên toàn Việt Nam, nâng 
cấp chất lượng dịch vụ theo chuẩn mực 5 sao quốc tế, 
hướng tới chiếm lĩnh 30% thị phần hàng không với đội 
bay tối thiểu 50 máy bay trong 2021. 

Trong lĩnh vực du lịch, FLC sẽ không ngừng đẩy mạnh 
những sản phẩm, dịch vụ liên kết mang tính tiên phong 
với chi phí và tiện ích vượt trội, một trong những “chìa 
khoá” quan trọng để đón đầu thị trường trong thời gian 
tới. 

Cùng hơn 400 dự án đã và đang có kế hoạch nghiên 
cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý trên khắp Việt Nam, FLC 
vẫn kiên định chiến lược xây dựng và phát triển những 
dự án đa tiện ích, quy mô lớn, cấu thành những “hệ 
sinh thái” khép kín tại những khu vực tiềm năng, chưa 
hoặc ít được khai thác. 

Mục tiêu cuối cùng là hiện thực hóa cam kết mang lại 
cho khách hàng những giá trị tối ưu, những trải ng-
hiệm về sản phẩm dịch vụ vượt trội, ở tất cả những sản 
phẩm – dịch vụ mà FLC cung cấp ra thị trường.

Những mục tiêu này đang đặt ra cho FLC yêu cầu đổi 
mới trên tất cả các phương diện, với những nỗ lực 
cao nhất, để vừa tạo ra sự thích ứng linh hoạt với một 

giai đoạn có nhiều biến động, vừa chuẩn bị sẵn sàng 
nguồn lực để nắm bắt những cơ hội mới ngay sau khi 
đại dịch đi qua. 

Quá trình cải tổ toàn diện và mạnh mẽ về bộ máy đã 
được khởi động từ các năm trước và tiếp tục đẩy mạnh 
trong 2021, thông qua nhiều giải pháp: tối ưu hoá 
nguồn nhân lực cũng như bộ máy vận hành; tái cấu 
trúc lại các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu cũng như 
nguồn vốn đầu tư tại đơn vị thành viên; nâng cao năng 
lực tài chính và tái cấu trúc nguồn tài chính nhằm đảm 
bảo khả năng vận hành xuyên suốt và ổn định cho các 
dự án chiến lược; tiếp tục đầu tư và thúc đẩy mạnh hơn 

việc thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 

Về kế hoạch tái cấu trúc bộ máy, HĐQT tiếp tục chỉ đạo 
BTGĐ bám sát kế hoạch sắp xếp, cải tổ toàn diện và 
mạnh mẽ về lĩnh vực hoạt động, vốn đầu tư, bộ máy 
vận hành và nhân lực triển khai, tiếp tục đầu tư và thúc 
đẩy mạnh hơn việc thực hiện chuyển đổi số trong do-
anh nghiệp.  
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CHƯƠNG V. 
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

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.

BÀ BÙI HẢI HUYỀN    
THÀNH VIÊN HĐQT

Trình độ: Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác: Bà Bùi Hải Huyền giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC từ năm 2015 và ngày 
19/3/2020 đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám 
đốc của Tập đoàn FLC. Bà Bùi Hải Huyền được bầu giữ 
chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày  09/6/2020.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn 
điều lệ.

ÔNG LÃ QUÝ HIỂN     
THÀNH VIÊN HĐQT

Trình độ: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác: Từ năm 2016 đến nay,   
Ông Lã Quý Hiển giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của 
Tập đoàn FLC. Ông Lã Quý Hiển được bầu giữ chức vụ 
Thành viên HĐQT từ ngày 26/6/2019.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn 
điều lệ.

ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT    
CHỦ TỊCH HĐQT

Trình độ: Tiến sỹ Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh do-
anh

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 18 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: 215.436.257 cổ phiếu, tương ứng 
30,34% vốn điều lệ .

BÀ HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG   
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 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 thường trực HĐQT của Tập đoàn.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 27.775 cổ phiếu, tương ứng 
0,004% vốn điều lệ.

Theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trịnh Văn Quyết ngày 

03/03/2021
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1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019, 2020 và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành 
trong năm 2020. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát 
việc thực hiện các nội dung sau:

  Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời 
hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, Báo 
cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 
2020, Báo cáo thường niên năm 2019, các Báo cáo 
tài chính Quý 1, Quý 2, bán niên soát xét và Quý 3 
năm 2020;

  Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc 
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 
09/06/2020; 

  Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch 
kinh doanh năm 2020;

Các cuộc họp HĐQT trong năm 2020:

STT SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH NGÀY NỘI DUNG

1 01/2020/NQ-HĐQT-FLC 08/01/2020
Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của 
Tập đoàn FLC làm tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín 
dụng của Tập đoàn FLC tại Ngân hàng BIDV

2 01A-1/2020/NQ-HĐQT-FLC 08/01/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp 
của Tập đoàn FLC làm tài sản đảm bảo bổ sung cho 
khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi 
nhánh Thăng Long

3  01A-2/2020/NQ-HĐQT-FLC 08/01/2020 Thông qua tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn thực 
hiện hạng mục dự án khách sạn tỉnh Gia Lai

4 01A/2020/NQ-HĐQT-FLC 10/01/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

5 02/2020/NQ-HĐQT-FLC 11/01/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT

6 03/2020/NQ-HĐQT-FLC 11/01/2020 Thông qua việc tái cơ cấu Ban chiến lược kinh doanh

7 04/2020/NQ-HĐQT-FLC 11/01/2020 Thông qua việc sáp nhập Ban đào tạo và phát triển hệ 
thống vào Ban Nhân sự

8 05/2020/NQ-HĐQT-FLC 11/01/2020 Thông qua việc sáp nhập Ban Đối ngoại vào Văn phòng 
Tập đoàn

9 05A/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/01/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

10 06/2020/NQ-HĐQT-FLC 16/01/2020 Thông qua việc giải thể văn phòng HĐQT

11 06A/2020/NQ-HĐQT-FLC 20/01/2020
Thông qua việc sử dụng tài sản của Tập đoàn FLC để 
đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Một 
Thành viên FLC Land.

12 06B/2020/NQ-HĐQT-FLC 20/01/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản của Tập đoàn FLC để 
đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Hàng 
không Tre Việt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Định.

13 07/2020/NQ-HĐQT-FLC 22/01/2020 Thông qua việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông 
tin vào Văn phong tập đoàn - Tập đoàn FLC

14 08/2020/NQ-HĐQT-FLC 22/01/2020 Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối 
với Ông Đỗ Như Tuấn

15 09/2020/NQ-HĐQT-FLC 31/01/2020 Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối 
với Bà Nguyễn Bình Phương

16 10/2020/NQ-HĐQT-FLC 31/01/2020 Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối 
với Ông Nguyễn Thiện Phú

17 10A/2020/NQ-HĐQT-FLC 04/02/2020
Thông qua việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại 
diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 
Hạ Long

18 11/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/02/2020 Thông qua một số vấn để thuộc thẩm quyền của HĐQT

19 12/2020/NQ-HĐQT-FLC 28/02/2020
Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần 
vốn góp tại Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf 
resort

20 13/2020/NQ-HĐQT-FLC 28/02/2020
Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty 
kiêm Giám đốc Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & 
Golf resort

21 14/2020/NQ-HĐQT-FLC 28/02/2020 Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty 
TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf resort

22 15/2020/NQ-HĐQT-FLC 28/02/2020 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 
TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf resort

23 16/2020/NQ-HĐQT-FLC 03/03/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

24 17/2020/NQ-HĐQT-FLC 05/03/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở  hữu 
hợp pháp của Tập đoàn FLC để làm tài sản bổ sung cho 
khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC 
Hạ Long tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh 
Quảng Ninh

25 17A/2020/NQ-HĐQT-FLC 10/03/2020
Thông qua việc tham gia đấu thầu & phê duyệt hồ sơ dự 
thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Vũng 
Tàu

26 18/2020/NQ-HĐQT-FLC 16/03/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

27 19/2020/NQ-HĐQT-FLC 16/03/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

  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 các Dự án đã hoàn thành và đi 
vào hoạt động;

  Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm 
năng;

  Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu 
đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy 
định;

  Giám sát hoạt động quản lý của BTGĐ nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
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28 20/2020/NQ-HĐQT-FLC 18/03/2020 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối 
với Bà Hương Trần Kiều Dung

29 21/2020/NQ-HĐQT-FLC 18/03/2020 Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối 
với Bà Bùi Hải Huyền

30 22/2020/NQ-HĐQT-FLC 18/03/2020 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn 
FLC

31 23/2020/NQ-HĐQT-FLC 24/03/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

32 24/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/04/2020

Thông qua phương án cơ cấu nợ lại thời gian trả nợ chịu 
ảnh hưởng do dịch Covid – 19 và chấp thuận việc tiếp 
tục sử dụng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tập 
đoàn FLC để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty 
TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long tại Ngân hàng 
TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh

33 25/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/04/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

34 26/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/04/2020
Thông qua việc Tập đoàn FLC bảo lãnh cho Công ty Cổ 
phần Hàng không Tre Việt vay vốn tại Ngân hàng TNHH 
MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

35 26A/2020/NQ-HĐQT-FLC 06/04/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC 
làm tài sản bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ tài chính của 
Công ty TNHH Một Thành viên FLC Land phát sinh tại 
Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Hà Nội

36 27/2020/NQ-HĐQT-FLC 06/04/2020 Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên của Tập đoàn FLC năm 2020

37 28/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/04/2020 Thông qua phương án cơ cấu lại khoản nợ và gia hạn trả 
nợ tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quy Nhơn

38 28A/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/04/2020 Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của 
HĐQT

39 29/2020/NQ-HĐQT-FLC 16/04/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

40 30/2020/NQ-HĐQT-FLC 29/04/2020 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

41 31/2020/NQ-HĐQT-FLC 04/05/2020 Thay đổi địa chỉ chi nhánh Tập đoàn FLC tại Thành phố 
Hồ Chí Minh

42 32/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/05/2020 Thông qua việc thôi giữ chức vụ PTGĐ đối với Bà Trần 
Thị My Lan

43 32A/2020/NQ-HĐQT-FLC 19/05/2020
Thông qua Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn để 
thực hiện đầu tư dự án: Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui 
chơi giải trí nhà phố của Tập đoàn FLC tại tỉnh KonTum

44 33/2020/NQ-HĐQT-FLC 20/05/2020 Phân công công tác đốii với Thành viên HĐQT

45 33A/2020/NQ-HĐQT-FLC 24/05/2020
Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập 
đoàn FLC để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng TMCP 
Quân đội

46 33B/2020/NQ-HĐQT-FLC 25/05/2020
Thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Tập đoàn 
FLC tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà 
Nội

47 34/2020/NQ-HĐQT-FLC 27/05/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản là Quyền sử dụng đất 
thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC làm tài sản bảo đảm cho 
nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Hàng không Tre 
Việt phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi 
nhánh Thăng Long

48 35/2020/NQ-HĐQT-FLC 28/05/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

49 35A/2020/NQ-HĐQT-FLC 02/06/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp 
của Tập đoàn FLC để bảo đảm cho các nghĩa vụ tài 
chính của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ 
Long tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân – 
Chi nhánh Quảng Ninh

50 36/2020/NQ-HĐQT-FLC 03/06/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất 
thuộc thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC làm tài sản đảm 
bảo cho nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Cemaco 
Việt Nam

51 37/2020/NQ-HĐQT-FLC 24/06/2020 Thông qua chủ trương ký Hợp đông tổng thầu Dự án FLC 
Diamond 72 Tower với Công ty CP Xây dựng FLC Faros

52 38/2020/NQ-HĐQT-FLC 26/06/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

53 39/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/7/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

54 39A/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/7/2020
Thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Công ty 
tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Khánh 
Hòa

55 40/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/7/2020
Thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Công ty 
TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long tại Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần Quân Đội  Chi nhánh Quảng Ninh

56 41/2020/NQ-HĐQT-FLC 21/7/2020
Phê duyệt về việc tham gia đấu giá tài sản trên đất 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích đất 
161.103,3 m2 tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

57 42/2020/NQ-HĐQT-FLC 27/7/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

58 42A/2020/NQ-HĐQT-FLC 27/7/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

59 43/2020/NQ-HĐQT-FLC 29/7/2020 Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Lưu Vân giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Công ty
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60 43A/2020/NQ-HĐQT-FLC 03/8/2020

Thông quá việc tái cấp hạn mức vay vốn của Công ty 
TNHH Một thành viên FLC Land tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 
Tây Đô

61 44/2020/NQ-HĐQT-FLC 17/8/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

62 45/2020/NQ-HĐQT-FLC 18/8/2020
Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ 
phần vốn tại Công ty TNHH BOT Khai Thác Quản Lý Bãi 
Biển FLC Sầm Sơn

63 46/2020/NQ-HĐQT-FLC 18/8/2020 Miễn nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH BOT 
Khai Thác Quản Lý Bãi Biển FLC Sầm Sơn

64 47/2020/NQ-HĐQT-FLC 18/8/2020 Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH BOT 
Khai Thác Quản Lý Bãi Biển FLC Sầm Sơn

65 48/2020/NQ-HĐQT-FLC 18/8/2020 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH 
BOT Khai Thác Quản Lý Bãi Biển FLC Sầm Sơn

66 49/2020/NQ-HĐQT-FLC 19/8/2020 Bổ nhiệm PTGĐ Lê Thị Trúc Quỳnh

67 50/2020/NQ-HĐQT-FLC 19/8/2020

Phê duyệt về việc tham gia đấu giá tài sản tại xã Hải 
Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để thực 
hiện dự án Xây dựng công viên động vật hoang dã FLC 
Quảng Bình

68 51/2020/NQ-HĐQT-FLC 25/8/2020
Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập 
đoàn FLC làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP 
Quốc dân

69 52/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/9/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

70 53/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/9/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp 
pháp của Công ty làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tài 
chính của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt phát 
sinh tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

71 54/2020/NQ-HĐQT-FLC 16/9/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

72 54B/2020/NQ-HĐQT-FLC 21/9/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

73 54A/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/10/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

74 55/2020/NQ-HĐQT-FLC 02/10/2020 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Một 
Thành Viên Quản Lý Khách Sạn Và Khu Nghỉ Dưỡng FLC

75 56/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/10/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án FLC Quảng Bình

76 57/2020/NQ-HĐQT-FLC 15/10/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT 
phục vụ việc tưới cỏ tại dự án Sân Golf Ngôi sao Hạ Long

77 58/2020/NQ-HĐQT-FLC 30/10/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

78 58A/2020/NQ-HĐQT-FLC 30/10/2020
Thông qua việc tái chấp hạn mức tín dụng của Công 
ty TNHH Một thành viên FLC Land tại Ngân hàng TMCP 
Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội

79 58B/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/11/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

80 59/2020/NQ-HĐQT-FLC 02/11/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Đỗ Việt Hùng

81 60/2020/NQ-HĐQT-FLC 02/11/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

82 60A/2020/NQ-HĐQT-FLC 02/11/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

83 61/2020/NQ-HĐQT-FLC 02/11/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

84 61A/2020/NQ-HĐQT-FLC 06/11/2020 Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của 
HĐQT dự án Quảng Bình

85 61B/2020/NQ-HĐQT-FLC 09/11/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

85 62/2020/NQ-HĐQT-FLC 10/11/2020 Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP đầu tư và 
phát triển Azpro Gia Lai

87 62A/2020/NQ-HĐQT-FLC 10/11/2020
Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp 
pháp của Công ty làm tài sản đảm bảo cho khoản cấp 
tín dụng

88 63/2020/NQ-HĐQT-FLC 10/11/2020 Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Thương 
mại và Dịch vụ GLA

89 64/2020/NQ-HĐQT-FLC 10/11/2020 Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Dịch vụ và 
phát triển Tây Nguyên

90 65/2020/NQ-HĐQT-FLC 10/11/2020 Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP đầu tư 
Thương mại Tổng hợp Braha

91 65A/2020/NQ-HĐQT-FLC 12/11/2020 Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT

92 65B/2020/NQ-HĐQT-FLC 12/11/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

93 66/2020/NQ-HĐQT-FLC 16/11/2020 Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT 
liên quan tới dự án Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

94 67/2020/NQ-HĐQT-FLC 26/11/2020 Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu 
năm 2018 của Tập đoàn FLC

95 68/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/12/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

96 69/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/12/2020 Thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho 
năm tài chính 2020 của Công ty

97 70/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/12/2020
Thông qua việc TĐ FLC tham gia đấu giá lần 2 tài sản 
trên đất và quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực 
hiện dự án Sân golf Đak Đoa

98 71/2020/NQ-HĐQT-FLC 01/12/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

99 71A/2020/NQ-HĐQT-FLC 04/12/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

100 72/2020/NQ-HĐQT-FLC 09/12/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

101 73/2020/NQ-HĐQT-FLC 16/12/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

102 74/2020/NQ-HĐQT-FLC 17/12/2020 Thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Tập đoàn 
FLC tại Ngân hàng BIDV Quảng Bình

103 75/2020/NQ-HĐQT-FLC 17/12/2020 Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

104 76/2020/NQ-HĐQT-FLC 12/24/2020

Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu 
của Tập đoàn FLC làm tài sản bảo đảm cho khoản cấp 
tín dụng của Tập đoàn FLC tại Ngân hàng TMCP Phương 
Đông – Chi nhánh Hà Nội
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2. BAN KIỂM SOÁT

2.1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn 
của BKS theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn FLC, tuân 
thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt 
động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, 
trong năm 2020, BKS đã thực hiện được những công 
việc sau:

  Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát 
triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu 
chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty;

  Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, ng-
hĩa vụ của thành viên HĐQT, BTGĐ và các cán bộ 
quản lý của Công ty;

  Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn 
vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài 
chính trong năm 2020;

  Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, 
BTGĐ nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của 
Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ 
đông;

  Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột 
xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức 
năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của 
HĐQT, BTGĐ và các cán bộ quản lý khác

BKS thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với 
HĐQT, BTGĐ trong quá trình thực hiện các Nghị quyết 
ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong quá trình thực thi 
nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, BTGĐ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để BKS hoàn thành công việc. 

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ kiến 
nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BTGĐ 
trong quá trình các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ 
cũng như không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện 
nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của HĐQT, 
BTGĐ.

STT NGƯỜI THỰC 
HIỆN GIAO DỊCH

QUAN HỆ VỚI 
NGƯỜI NỘI 
BỘ

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU 
KỲ

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI 
KỲ

LÝ DO TĂNG, 
GIẢM (MUA, BÁN, 
CHUYỂN ĐỔI, 
THƯỞNG...) 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ (%)

1 Trịnh Văn Quyết 165.436.257 23,3 215.436.257 30,34% Mua để tăng tỷ lệ 
sở hữu

2 Nguyễn Hữu 
Huấn

Anh trai Kế 
toán trưởng 
Nguyễn 
Thanh Ba

192.970 0,03 0 0 Bán cổ phiếu

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

3.1. 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 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020 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 10 triệu VND/người/tháng.

  Thù lao cho Trưởng BKS và các Thành viên BKS là 5 
triệu VND/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,…

3.2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

ÔNG NGUYỄN CHÍ CƯƠNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác: Với hơn 15 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 
tài chính, kế toán, Ông Nguyễn Chí 
Cương được tín nhiệm bầu giữ chức 
vụ Trưởng BKS Tập đoàn FLC.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, 
tương ứng 0% vốn điều lệ.

ÔNG PHẠM ANH DŨNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trình độ: Thạc sĩ Tài chính – 
Ngân hàng

Quá trình công tác: Tại cuộc họp 
thường niên năm 2020 của Tập 
đoàn FLC, Ông Nguyễn Đăng Vụ 
được tín nhiệm bầu giữ chức vụ 
thành viên BKS Tập đoàn FLC.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, 
tương ứng 0% vốn điều lệ.

ÔNG NGUYỄN ĐĂNG VỤ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: Với hơn 8 
năm kinh nghiệm làm việc trong 
lĩnh vực tài chính, kế toán, tại 
cuộc họp thường niên năm 2020 
của Tập đoàn FLC, Ông Nguyễn 
Đăng Vụ được tín nhiệm bầu giữ 
chức vụ thành viên BKS Tập đoàn 
FLC.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, 
tương ứng 0% vốn điều lệ.

  Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân 
thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và 
phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế 
quản trị nội bộ khác của Công ty;

  Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm 
đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu 
tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế 
toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt 
Nam;

  Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch 
mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô 
lớn của Công ty;

  Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ 
đông Công ty;



FLC GROUP Báo cáo thường niên 2020 www.flc.vn72 73

CHƯƠNG VI. 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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