
1/11/2019

1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐĂK LĂK
DAKLAK RUBBER INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Welcome to DRI!

TRỤ SỞ CHÍNH/ HEADQUARTER

Add: 30 Nguyen Chi Thanh Str, Buon Ma Thuot city, Dak Lak Province, Viet Nam

Tel : +84-262-3867676          Email: dri@dri.com.vn

Fax : +84-262-3865303          Website:  www.dri.com.vn

Stock code: DRI

Speaker: Mrs. Hai Nguyen Thi – Vice General Director

mailto:dri@dri.com.vn
http://www.dri.com.vn/
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LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH/ THE MAIN BUSINESS

Đầu tư trồng mới, Chăm sóc, khai thác cây cao su, Chế biến và xuất khẩu các

sản phẩm từ cây cao su.

Planting, processing and exporting products from rubber trees

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH/ THE MAIN BUSINESS

 Trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, thu mua các loại chuối chất lượng
cao và các loại cây ăn quả khác phục vụ bán cho các siêu thi ̣, chuỗi bán lẻ
va ̀ xuất khẩu.
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Các Công ty con:

 (1) :Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)- DRI đầu tư 100%

vốn

- Địa chỉ: Bản Tha Luông, Huyện Păk Sế, Tỉnh Chămpasắk, CHDCND Lào

DRI has been investing and managing one subsidiary company in Laos that is Dak Lak Rubber

Company Limited (Short name: DAKLAORUCO)

- Add: Tha Luong Village, Pakse District, Champasak Province, Laos

TỔNG DIỆN TÍCH QUẢN LY ́ 9.326,79 HA, TRONG ĐÓ:

TOTAL AREA OF 9.326,79 HECTARES, INSIDE:

 Cao su: 8.810,5 ha đã đưa vào khai thác 90% diện tích

The rubber: 8.810,5 hectares that has tapped 90% all above area

 Điều: 498.64 ha

Cashew: 498.64 hectares

 Bạch đàn: 17.65 ha

Eucalyptus: 17.65 hectares
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 Công ty con thứ 2: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ

CAO DRI

- Địa chỉ: Xa ̃ Cưkpô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

- Tổng diện tích trồng xen chuối, sầu riêng, cao su là 226 ha, đã thực hiện

trồng năm 2018 là 77,78 ha.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

04/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tiê ́p quản

Daklaoruco

từ công ty

me ̣

Dakruco. 

Vô ́n điê ̀u lê ̣

500.000.000

.000 VNĐ

Xây dựng

nhà máy

chê ́ biê ́n mu ̉

cao su tại

Lào, công

suất 10.000 

tấn/năm

Phát hành

tăng vô ́n

điê ̀u lê ̣, 

nhằm bô ̉

sung vô ́n

lưu đô ̣ng

cho các dự
án trô ̀ng

mới cao su, 

mở rô ̣ng và

nâng cấp

nhà máy

chê ́ biê ́n mu ̉

cao su.

Hoàn tha ̀nh

tăng vô ́n

điê ̀u lê ̣ lên

732.000.000

.000 VNĐ

80% diê ̣n

tích vườn

cây cao su

đã đưa vào

khai thác

với doanh

thu đạt hơn

400 ty ̉ đô ̀ng

và nhân sự
hơn 2.400 

người

U ̉y ban 

chứng

khoán Nhà

nước chấp

thuận là

công ty đại

chu ́ng

Thực hiê ̣n

giao dịch cô ̉

phiê ́u trên

sàn Upcom

vào ngày

23/5/2017

Triê ̉n khai

dự án trô ̀ng

chuô ́i và

cây ăn trái

công nghê ̣

cao, phu ̣c

vu ̣ xuất

khẩu
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•Đê ́n năm 2025 sẽ đi ̣nh hi ̀nh kinh doanh một
số cây trồng nông nghiê ̣p ứng dụng công
nghệ cao

•Đê ́n năm 2030 là một công ty có danh tiếng
trong ngành cao su Đông Nam Á.

Tầm Nhi ̀n

•Hướng đến sư ̣ phát triển bền vững, mang lại
lợi i ́ch bê ̀n vững cho các bên liên quan: cộng
đồng, người lao động, khách hàng, đối tác và
các cổ đông của công ty.

Sứ mê ̣nh

CHIÊ ́N LƯỢC PHA ́T TRIÊ ̉N 

Quản lý tô ́t các dư ̣ án cao su tại Lào

Phát triển trong nước các dư ̣ án sản xuất
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xây dựng nền tảng vững chắc để phát
triê ̉n các sản phẩm mang thương hiệu
công ty

Xây dựng nê ̀n văn hóa doanh nghiệp mang
bản sắc riêng

Triển khai lộ tri ̀nh Phát triển cao su bền
vững, thân thiện với môi trường, cộng
đồng
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KHO ́ KHĂN

• Tài chính công ty (tỷ lê ̣ nợ ngắn hạn trên tài sản ngắn hạn còn cao)

• Đặc thù nước Lào không có cảng biển đê ̉ xuất khẩu trực tiếp nên chi phí logistic 

cao;

• Pháp luật nước Lào chưa ổn định va ̀ lao động địa phương hạn chế về năng lực;

• Gia ́ cao su chưa ổn định va ̀ tiềm ẩn nguyên liệu thay thê ́;

• Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc.

THUÂ ̣N LỢI

• Vườn cây tre ̉, giống cao su mới, năng suất cao

• Bộ máy quản lý gọn nhe ̣, gia ́ thành thấp (tỷ lê ̣ gián tiếp < 7,5%)

• Sự ủng hộ của chính quyền địa phương khá tốt
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 Vì sao DRI lại chọn phát triển theo hướng bền vững:

 Vì : Một doanh nghiệp chỉ tăng trưởng bền vững khi đảm bảo hài

hòa lợi ích của các bên liên quan gồm: Doanh nghiệp; cổ đông; 

người lao động; các đối tác & khách hàng; cộng đồng; chính quyền

địa phương. Đồng thời đảm bảo cả ba vấn đề kinh tế, xã hội và moi 

trường.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Giai đoạn triển khai và đầu tư: 

(1) Lựa chọn vùng có điều kiện khi ́ hậu, thổ nhưỡng phu ̀ hợp với sự phát triển

và sinh trưởng của cây cao su
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Giai đoạn triển khai và đầu tư(tt): 

(2) Chọn những giống mới nhất, tiên tiến nhất tại thời điểm theo khuyến cáo

của Viện nghiên cứu cao su để trồng. Vì vậy đến nay vườn cây cho năng suất

rất cao. Bình quân năm 2017 đạt 2,37 tấn/ha, trong đó có những vườn năng

suất trên 3 tấn/ha.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Giai đoạn triển khai và đầu tư(tt): 

(3) Sau khi được chính quyền địa phương giao đất nông nghiệp dân canh tác 

không hiệu quả hoặc bỏ hoang, để phát triển dự án và trước khi khai hoang

trồng mới đều có thỏa thuận đền bù đất và hoa màu trên đất cho người dân;
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Giai đoạn triển khai và đầu tư (tt)

(4) Khi dự án đi vào triển khai thì ưu tiên tuyển chọn người dân trong vùng dự

án vào làm công nhân của công ty. Những người tuyển chọn phải đảm bảo yêu

cầu tuyển chọn của Công ty;

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Giai đoạn triển khai và đầu tư (tt)

(5) Trước khi xây dựng nhà máy Công ty có lập Báo cáo đánh giá tác động

mội trường được các cấp phê duyệt, trong quá trình sản xuất tuân thủ các

quy định đuợc nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường;
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Giai đoạn triển khai và đầu tư (tt): 

(6) Tại các vùng dự án công ty hỗ trợ xây dựng trạm y tế, trường học, đường, cầu, đập
tràn qua sông, suối. Hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng các công trình tôn giáo,…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Công ty xây dựng các trạm y tế tại các bản trong vùng dự án, tổ chức khám

sức khỏe va ̀ cấp phát thuốc cho người lao động va ̀ dân bản
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Công ty tặng quà cho học sinh giỏi con em CBCNV Lào

Thăm va ̀ tặng quà chính quyền địa phương

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Tặng quà cho học sinh va ̀ tập thể giáo viên trường học trong vùng dự án
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Tặng quà cho dân bản nhân dịp tết truyền thống Lào

2. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO KHAI THÁC

DOANH NGHIỆP

Đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả, 
có lợi nhuận va ̀ ngày càng tăng

trưởng

NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Đóng BHXH, BHYT đầy đu ̉,

- Tạo điều kiện cho NLĐ tham gia
các tổ chức đoàn thể, hiệp hội,

-Từng bước cải thiện điều kiện làm
việc cho người lao động
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2. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO KHAI THÁC

MÔI TRƯỜNG

-Đầu tư hệ thống xử lý nước thải của
Nha ̀ máy chế biến cao su

-Năm 2019 sẽ thuê tư vấn xây dựng
ISO 14000

CỘNG ĐỒNG

- Tạo việc làm cho hơn 2500 lao động
– thu nhập bình quân 2,2 triệu

kip/người/tháng

- Xâydựng các công trình phúc lợi, 
cộng đồng địa phương

2. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO KHAI THÁC (TT)

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện đúng pháp luật, thực

hiện đầy đu ̉ nghĩa vụ nộp thuế

KHÁCH HÀNG

Các sản phẩm xuất bán đều được
kiểm phẩm tại phòng kiểm phẩm
đạt Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
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2. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO KHAI THÁC (TT)

ĐỐI TÁC

Hướng tới lựa chọn những đối tác có
thiện chí, cùng chí hướng đặc biệt về 

PTBV để đôi bên cùng có lợi

CÁC NGOs

Mong muốn sự hợp tác để hỗ trợ 
cộng đồng va ̀ thực hiện mục tiêu

PTBV của công ty

Những mong muốn được hỗ trợ, hợp tác từ các tổ chức:

1. Hỗ trợ tiếp cận hê ̣ thống luật pháp Lào va ̀ các thông lê ̣ quốc tê ́ để doanh nghiệp
dễ dàng khi thực thi;

2. Hô ̃ trợ đào tạo cách thức tiếp cận với cộng đồng để nâng cao năng lực làm việc
với cộng đồng nhằm hạn chế những bất đồng;

3. Vê ̀ sinh kê ́ cộng đồng: Công ty xác định nguồn sinh kế chính là tạo việc làm
cho người lao động thông qua tuyển dụng vào làm việc cho công ty, tuy nhiên
công ty sẵn sàng phối hợp với các tổ chức tùy theo điều kiện tài chính của
mình để đào tạo/hướng dẫn cho người dân phát triển những cây trồng vật nuôi
khác có thể trồng xen trong vườn cao su để tăng thu nhập cho người dân góp
phần ổn định đời sống, an ninh trật tự xã hội trong vùng dự án

4. Mong muốn được các NGOs hỗ trợ giếng nước sạch, đào tạo sinh kê ́ cho cộng
đồng,… các bản trong vùng dự án của công ty.

5. Mong muốn được các tổ chức NGOs hỗ trợ tham quan học tập các tổ 
chức/doanh nghiệp đa ̃ hợp tác tốt với các NGOs trong hỗ trợ cộng đồng va ̀ các
hoạt động khác trong kê ́ hoạch phát triển bền vững.
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THANK YOU


