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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021 

  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
 

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

                                                      - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

Tên giao dịch 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 

MEDIPLANTEX 

Tên Tiếng anh 
Mediplantex National Pharmaceutical Joint Stock 

Company 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 
0100108430 

Vốn điều lệ 62.800.950 vnđ 

Địa chỉ 
358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Số điện thoại 024.3864 3363 

Website http://www.mediplantex.com/ 

Mã cổ phiếu MED 

 

❖ Quá trình hình thành và phát triển:  

Tiền thân là Công ty dược liệu Trung ương 1, Công ty thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định 

số 4410/QĐ-BYT ngày 07/12/2004 của Bộ Y tế về việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ DNNN 

thành Công ty cổ phần. Ngày 12/04/2005 Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình 

thức công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ Phần Dược Trung ương Mediplantex. Với về 

dày truyền thống 50 năm, đã có 20 năm phấn đấu theo định hướng tương cường sản xuất công 

nghiệp, năng lực kinh doanh trong nước và xuất khẩu với mục tiêu “Vì sức khỏe vẻ đẹp con 

người”, hiện tại Công ty là một trong những nhà sản xuất và cung cấp dược phẩm hàng đầu tại 

Việt Nam.  

 Công ty đã có nhiều thay đổi trên các phương diện tổ chức nhân sự, cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, khoa học công nghệ, thực hiện các dự án mang tầm quốc gia và của ngành, sớm nắm bắt 

nhu cầu điều trị của nhân dân. Hiện nay Công ty đang sản xuất trên 200 sản phẩm thuốc các 

http://www.mediplantex.com/
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loại như nhóm kháng sinh, thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, thuốc sốt rét, thuốc tim mạch, thuốc 

tiểu đường, thuốc cảm sốt dị ứng, thuốc tăng cường chức năng gan và chống viêm gan, thuốc 

phong thấp loãng xương, thuốc thần kinh an thần, thuốc tăng cường tuần hoàn não, thuốc đường 

hô hấp, thuốc đường ruột cho trẻ em. Công ty đã sản xuất nhiều sản phẩm với chất lượng tốt, 

đủ sức cạnh tranh trong nước và xuất khẩu ra một số quốc gia khác 

Với tinh thần lao động sáng tạo không mệt mỏi và liên tục của các thế hệ lãnh đạo và 

cán bộ công nhân viên công ty, từ ngày thành lập đến nay, công ty luôn đứng vững và phát 

triển với vai trò là một công ty đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm, 

đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước. 

  Từ 1961- 1990: Công ty Dược liệu cấp 1 DNNN- trực thuộc Trung ương Bộ Y tế. 

 Từ 1991- 2004: Công ty Dược liệu Trung ương I, từng bước chuyển mình từ DNNN 

thành Công ty cổ phần 

 Từ 2005 - 2010: Công ty thực hiện giai đoạn cổ phần hóa, chuyển đổi từ DNNN thành 

CTCP và thay đổi tên gọi “Công ty Cổ Phần Dược Trung ương Mediplantex” 

 Từ 2010 - 2017: Công ty từng bước đổi mới phát triển và đẩy mạnh hội nhập thị 

trường Dược trong và ngoài nước. Công ty đạt danh hiệu Top 500 Thương hiệu Việt. 

 Từ 2017- 2019: Giai đoạn khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường trong nước và vươn 

xa ra thế giới.  

 Ngày 18/03/2020: Niêm yết cổ phiếu MED trên sàn giao dịch chứng khoán HN 

❖ Các thành tích đạt được:  

1980 - 1985 Nhận Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương lao động hạng 

Hai 

2001 - 2005 Nhận Huân chương lao động hạng Hai, Bằng khen của Thủ tướng 

Chính Phủ 

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Chứng nhận thương hiệu uy tín 

Chứng nhận thương hiệu mạnh, Sao vàng đất Việt 

2006 - 2010 Cúp vàng phát triển bền vững, Cúp vàng Uy tín thương mại quốc tế 

và quản lý thương hiệu toàn cầu 

Danh hiệu Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu uy tín, Danh hiệu Top 

500 Thương hiệu Việt hàng đầu 

 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

2.1  Ngành nghề kinh doanh: 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108430 do Sở kế hoạch và Đầu 

tư Thành phố Hà Nội cấp lần đâu ngày 12/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 
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11/05/2017, các ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm: 

• Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và thực phẩm dưỡng sinh, 

lương thực, thực phẩm; vacxin sinh phẩm y tế 

• Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, hóa 

chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm), chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, 

thực phẩm và công nghệ 

• Mua bán máy móc, thiết bị y tế, thiết bị bao bì phục vụ cho sản xuất tân dược, 

thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng 

• Trồng cây dược liệu 

• Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà cửa, kho tang 

• Dịch vụ môi giới đầu tư, môi giới thương mại và ủy thác xuất nhập khẩu 

• Phòng chuẩn trị y học cổ truyền 

• Dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo huấn luyện 

chuyên ngành y dược. 

2.2   Địa bàn kinh doanh: 

Mạnh lưới kinh doanh của công ty ở trong nước được mở rộng trên nhiều tỉnh thành, 

Công ty hiện có 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm đặt tại Trung tâm thương mại Dược Hapulico 

tại số 1 Nguyễn Huy Tưởng. Công ty có 2 chi nhánh đặt tại các tỉnh: chi nhánh TPHCM phục 

vụ thành phố HCM và các tỉnh đồng bằng Nam bộ. Chi nhánh Bắc Giang phục vụ một số tỉnh 

phía Bắc bao gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Phòng kinh doanh đặt tại Trụ sở chính của 

Công ty chịu trách nhiệm phân phối tất cả các sản phẩm của Công ty từ Đà Nẵng đến hết các 

tỉnh còn lại phía Bắc bao gồm hơn 50 đại lý phân phối chính thức, và hơn 200 cộng tác viên, 

từ đó bán hàng trực tiếp cho 2.000 nhà thuốc trên địa bàn.  

Ngoài ra phòng kinh doanh công ty còn tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho nhiều 

chương trình thuốc của Nhà nước và Bộ Y tê, Bảo hiểm y tế, cũng như cung cấp thuốc cho các 

bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Hữu Nghị, Bệnh viện 108, Bệnh viện 103, Bệnh viện 

198, Bệnh viện YHCT Bộ Công an, Bệnh viện nhi Thụy Điển, Bệnh viện Da liễu và một số 

bệnh viện tỉnh khác 

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không chỉ sản xuất, kinh doanh phục vụ thị 

trường trong nước mà còn xuất khẩu sang một số nước trên thế giới trong đo chủ yếu là cá nước 

Đông Nam Á như: Myanmar, Lào, Campuchia… Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là thành 

phẩm thuốc chữa bệnh có thành phần tân dược, đông dược. 
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

3.1  Mô hình quản trị: 
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Công ty cp Dược Trung ương Mediplantex hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có cơ cấu 

tổ chức gồm: 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng 

ban nghiệp vụ chức năng 

• Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty gồm tất cả các cổ 

đông có quyền biểu quyết, đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề liên quan, đến 

quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty 

• Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 

quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông 

• Ban kiểm soát: Là cơ quan do đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính 

hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát hoạt 

động độc lập với hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

• Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành, có thẩm quyền quyết định cao 

nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị 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 

• Các phòng ban chức năng: Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn do Ban 

Tổng Giám đốc giao 

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Định hướng phát triển: 

4.1  Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 Công ty xây dựng các chiến lược tăng trưởng cho mục tiêu chủ yếu của công ty: tăng 

cường khai thác thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng chủ lực có nguồn gốc 

từ dược liệu đồng thời nâng cao năng lực của 3 đơn vị sản xuất Đông dược và Tân dược. 

4.2  Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

− Công ty tiếp tục đẩy mạnh xây dựng dự án “Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược và 

Nhà máy Ứng dụng Sản xuất Dược Phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – EU”.  

 Các dây chuyền GMP WHO: Đông dược, Non- Betalactam, Mỹ phẩm, Hoocmon, Ung 

Thư, Thực phẩm chức năng, dự kiến hoàn thành vào năm 2022 

 Các dây chuyền GMP EU: Non- Betalactam EU, Cephalosporin tiêm, dự kiến hoàn 

thành vào cuối năm 2023 

− Công ty chú trọng đầu tư phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp, sản xuất các loại 
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thuốc có giá trị cao, đẩy mạnh nghiên cứu, tạo ra nhiều mặt hàng mới được người tiêu dung ưa 

chuộng và có giá trị kinh tế cao 

− Đẩy mạnh các chương trình, tiếp thị quảng bá thương hiệu, tạo dựng hình ảnh thương 

hiệu tốt trong lòng người tiêu dung, xây dựng thương hiệu Mediplantex trở thành thương hiệu 

nổi tiếng và được yêu thích. 

4.3  Các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn của Công ty  

− Kiểm soát chất lượng sản phẩm để không có sản phẩm bị thu hồi về chất lượng trên 

toàn quốc ở tất cả các cấp. 

− Tăng cường công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm có chất xám cao 

đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và mang lại lợi ích cho công ty. 

− Chủ trương duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định, nâng cao hiệu quả quản 

lý tài chính được lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng 

− Công ty chủ động trong việc tìm nguồn vốn có chi phí thấp để đầu tư mang lại hiệu quả 

sản xuất kinh doanh cao 

− Xây dựng chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút nhiều nhân lực Đại học có năng lực 

cao. 

− Thực hiện trẻ hóa nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tâm huyết 

và tận tụy luôn được công ty chú trọng 

− Công ty mở rộng hơn nữa hệ thống phân phối trên khắp cả nước phát triển thêm các 

cửa hàng, đại lý phân phối sản phẩm công ty 

− Công ty đẩy mạnh đầu tư, phát triển các mặt công tác quản lý chất lượng, nghiên cứu 

phát triển, quản lý tài chính 

5. Các rủi ro: 

Công ty đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro dựa trên những thông lệ và chuẩn mực 

quốc tế, đồng thời áp dụng linh hoạt phù hợp với mô hình hoạt động công ty và môi trường 

hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã nhận diện những rủi ro 

chính ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: 

 

Loại rủi ro Nhận diện rủi ro Biện pháp kiểm soát 

Rủi ro chiến lược 

Rủi ro kế hoạch 

Thiếu kế hoạch chiến lược thích 

đáng để đáp ứng các mục tiêu 

chiến lược dài hạn của Công ty 

Liên tục theo dõi, rà soát và điều chỉnh (khi cần 

thiết) đối với Chiến lược. Xây dựng và ban hành 

các Tài liệu kiểm soát liên quan tới việc lập và 

Triển khai các mục tiêu 
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Rủi ro pháp lý 

Các chính sách liên quan tới ngành 

dược chưa được điều chỉnh kịp 

thời tác động đến xây dựng chiến 

lược về đầu tư, sản phẩm sản xuất 

và đối tượng khách hàng 

Tiếp cận kịp thời và tích cực tham gia đóng góp 

vào việc xây dựng các quy định pháp lý ngành 

dược để nắm bắt nhanh chóng các thay đổi pháp 

lý nhằm điều chỉnh các kế hoạch dài hạn của 

Công ty 

Rủi ro môi trường 

kinh tế toàn cầu 

Việc không nhanh chóng thích 

nghi với những thay đổi về kinh tế 

và xã hội toàn cầu dẫn tới những 

ảnh hưởng bất ngờ cho Công ty 

trong việc thực hiện các kế hoạch 

kinh doanh 

Thường xuyên cập nhật các thay đổi của môi 

trường kinh tế, đánh giá và phân tích các ảnh 

hưởng đến Công ty 

Rủ ro nhân sự kế 

thừa 

Vị trí quan trọng bị trống do không 

thể tìm kiếm được người thích hợp 

trong một khoảng thời gian ngắn 

Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch nhân sự 

kế thừa xuống các cấp độ thấp hơn, đảm bảo đội 

ngũ nhân sự kế cận cho tất cả các cấp độ 

Rủi ro hoạt động 

Rủi ro về nguồn 

nguyên liệu đầu 

vào 

Hiện nay, ngành công nghiệp hóa 

chất cơ bản, công nghiệp hóa dầu 

nước ta chưa phát triển mạnh, vì 

vậy khoảng 90% nguyên liệu để 

sản xuất thuốc đến từ nhập khẩu, 

các khoản chi phí nhập khẩu, biến 

động về tỷ giá và giá cả sẽ khó 

kiểm soát, ảnh hưởng đến lợi 

nhuận của các công ty dược phẩm 

Chủ động tìm các đối tác trong và ngoài nước có 

nguồn cung ổn định và chất lượng, tránh rủi ro 

phát sinh về biến động giá nguyên liệu đầu vào. 

Chú trọng việc rà soát, hoàn thiện và chuẩn hóa 

các Bộ định mức vật tư tiêu hao nguyên vật liệu 

để tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm 

Rủi ro trong hoạt 

động sản xuất của 

nhà máy 

Hoạt động trong ngành hóa dược 

phát sinh rủi ro xảy ra tai nạn lao 

động, tai nạn cháy nổ 

Luôn đề cao tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

về an toàn lao động, quy trình trong sản xuất,quy 

trình sử dụng thiết bị 

Đội phòng cháy chữa cháy được đào tạo bài bản 

để sẵn sang ứng phó khi có sự cố xảy ra 

Rủi ro trong hoạt 

động bán hàng 

Cạnh tranh gay gắt ở kênh phân 

phối ETC trong khi thi phần ở 

kênh này chủ yếu vẫn đến từ thuốc 

nhập khẩu, chi phí bán hàng lớn 

Xây dựng nhà máy tiêu chuẩn EU- GMP tại 

KCN cao Hòa Lạc. nghiên cứu để sản xuất các 

sản phẩm thuốc có chất lượng tương đương 

thuốc nhập khẩu nhưng giá thấp hơn để gia tăng 

thi phần ETC 

Chưa mở rộng được độ phủ của 

kênh bán hàng OTC. Thiếu hụt 

nhân sự có kiến thức vững vàng về 

dược phẩm trong bán lẻ 

Cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo hướng tinh 

gọn, hiệu quả để định vị đúng thị trường, đẩy 

mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực đạt doanh 

thu, lợi nhuận cao. Nghiên cứu và phát triển sản 

phẩm mới. 
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Rủi ro thiên tai 

Hoạt động của Công ty cũng chịu 

ảnh hưởng của các rủi ro khác như 

thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, dịch 

bệnh, bão lớn, mưa kéo dài… Đây 

là những rủi ro bất khả kháng và 

khó dự đoán nếu xảy ra sẽ gây 

thiệt hại cho tài sản, con người và 

tình hình hoạt động chung của 

Công ty 

Công ty đã tiến hành tham gia mua bảo hiểm cho 

tài sẳn mà Công ty đang khai thác, sử dụng 

Rủi ro hoạt động 

Rủi ro trong quản 

lý sản phẩm và 

hàng tồn kho 

Rủi ro về chất lượng thuốc khi ra 

thị trường và việc bảo quản của 

nhà phân phối, đại lý, nhà thuốc 

nằm ngoài khả năng kiểm soát làm 

ảnh hưởng đến sức khỏe người 

tiêu dung, độ tin cậy của thương 

hiệu Mediplantex 

Phối hợp tốt với các cơ sở y tế và cơ quan kiểm 

nghiệm các cấp để nắm bắt thông tin nhanh 

chóng và có quy trình xử lý kịp thời, trên nguyên 

tắc an toàn sức khỏe của người tiêu dung là trên 

hết 

Không xử ký kịp thời nguyên liệu 

hoặc thành phầm tồn kho hết hạn, 

giảm chất lượng và phải trích lập 

dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Định hướng xu thế phát triển sản phẩm để dự 

kiến lượng hàng sản xuất và tồn kho, đẩy mạnh 

tiêu thụ những mặt hàng có số lượng tồn kho 

lớn. Lập kế hoạch sản xuất sát với nhu cầu bán 

hàng và sức tiêu thụ của khách hàng. Thực hiện 

nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau đối với 

sản phẩm lưu kho đê giảm rủi ro hết hạn 

Rủi ro tài chính 

Rủi ro biến động 

lãi suất 

Lãi suất là biến số kinh tế nhạy 

cảm, sự thay đổi của lãi suất sẽ tác 

động làm thay đổi hành vi sản xuất 

và tiêu dùng của xã hội 

Công ty đang tìm cách giảm thiểu rủi ro lãi suất 

này thông qua các biện pháp như: kiểm soát chặt 

chẽ công nợ phải thu, tối ưu hóa việc sử dụng 

vốn, tăng vòng quay đồng tiền, ưu tiên thanh 

toán nợ trước hạn đối với các khoản vay có lãi 

suất cao, cơ cấu lại các khoản vay từ lãi suất cao 

xuống lãi suất thấp 

Rủi ro biến động 

tỷ giá 

Tỷ giá ngoại tệ trong năm biến 

động nhỏ nhưng nguồn nguyên 

liệu đầu vào phải nhập khẩu tương 

đối lớn, nên biến động tỷ giá cũng 

ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 

của Công ty 

Chủ động trong việc dự báo biến động tỷ giá và 

xây dựng mối quan hệ tốt với các ngân hàng có 

nguồn ngoại tệ dồi dào. Từng bước xem xét và 

triển khai việc sử dụng các công cụ tài chính để 

phòng ngừa rủi ro tỷ giá 

 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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1.1  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

* Kinh doanh:  

- Do thay đổi định hướng của Hội đồng quản trị trong mô hình quản lý hoạt động kinh doanh 

và do thay đổi cơ cấu mặt hàng kinh doanh để phù hợp với từng giai đoạn nên doanh số và sản 

lượng của một số mặt hàng có nhiều biến động 

- Kết hợp các hoạt động phân phối hàng hóa, chăm sóc khách hàng tại các tỉnh thành trong cả 

nước thông qua các Công ty phân phối như Medi Miền nam, Daquangpharm, Medi Miền Bắc 

* Marketing: 

− Tiếp tục duy trì một số hoạt động PR để giữ vững thương hiệu của Công ty và hỗ trợ 

công tác bán hàng của các nhà phân phối. 

* Về sản xuất cũng đã chưa hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra: 

Đơn vị sản xuất 
Sản lượng kế hoạch 

 (triệu đv sp) 

Sản lượng nhập kho  

(triệu đv sp) 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

Tổng sản lượng 637.389 613.228 96,2 

Nhà máy số 2 521.278 512.504. 98,3 

Xưởng GMP Dược 

liệu 
116.111 100,724 86,7 

 

* Chất lượng sản phẩm: 

− Dược phẩm là ngành sản xuất và kinh doanh có điều kiện do ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe của con người vì vậy Công ty luôn đảm bảo sản xuất và kinh doanh những sản phẩm 

có chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng. Do đó việc kiểm soát chất chất lượng sản 

phẩm luôn được công ty đặt lên hàng đầu. Công ty có bộ phận kiểm tra chất lượng đạt tiêu 

chuẩn GLP với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ kiểm nghiệm viên giàu kinh nghiệm, giỏi chôn 

môn nghiệp vụ. Tất cả các mẫu kiểm nghiệm đều được thực hiện theo đúng quy định của GMP. 

Mỗi năm Công ty thực hiện kiểm nghiệm hàng tram nghìn mẫu tất cả các mẫu nghiệm nghiệm 

đều đạt độ chính xác cao. 

* Về công tác đăng ký sản phẩm:  

− Trong năm 2020, đã nộp hồ sơ tại cục quản lý Dược cho tổng số 15 hồ sơ đăng ký mới, 

77 hồ sơ gia hạn 5 năm, 152 hồ sơ thay đổi, bổ sung, cập nhật. 

− Tổng số sản phẩm đăng ký mới: 32 sản phẩm (TPCN, mỹ phẩm). Vị thuốc YHCT được 

cấp số đăng ký mới 12 hồ sơ. 

− Tổng số sản phẩm được cấp số đăng ký lại: 3 sản phẩm thuốc. 

− Xin duy trì hiệu lực số đăng ký 38  sản phẩm thuốc và 17 vị dược liệu. 

− Hồ sơ thay đổi bổ sung được phê duyệt 27 hồ sơ. 

* Về công tác nghiên cứu - triển khai các sản phẩm: 

− Tổng số sản phẩm mới đã triển khai: 29 sản phẩm  
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− Triển khai cải tiến 09 sản phẩm. 

− Số sản phảm bàn giao cho nhà máy 9 sản phẩm. 

− Tiến hành thẩm định 07 Quy trình sản xuất.                                                                                                                                                                                                       

− Đang tiến hành nghiên cứu độ ổn định 10 sản phẩm sản xuất 

1.2  Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Năm 2020, Công ty duy trì sản xuất ổn định ở các đơn vị sản xuất với tổng sản lượng 

đạt 613 triệu đơn vị sản phẩm. Trong đó Xưởng GMP Dược liệu đạt khoảng 09 triệu đơn vị sản 

phẩm/tháng, Nhà máy Dược phẩm số 2 đạt gần 50 triệu đơn vị sản phẩm/tháng. Nhà máy và 

các xưởng sản xuất gần như đạt được đúng theo kế hoạch đề ra của năm 2020 (tỷ lệ thực hiện 

87,7%-95%) mặc dù dịch Covid 19 bùng phát làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Giá nguyên vật liệu biến động liên tục. Một số nhà cung cấp nằm 

trong vùng có dịch bệnh dẫn đến việc không đáp ứng được nhu cầu đặt hàng của Công ty dẫn 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị gián đoạn do thiếu nguyên liệu phục vụ sản 

xuất. 

Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 đạt 94,11% (555,676,369,410 vnđ) 

so với kế hoạch năm 2020 là do nhiều nguyên nhân: 

− Môi trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong ngành dược 

ngày càng nhiều, đặc biệt sức ép cạnh tranh từ các Công ty Dược nước ngoài. 

− Dịch Covid 19 cũng là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu bán hàng giảm. Dịch bệnh 

khiến việc khám chữa bệnh ở các bệnh viện giảm mạnh ảnh hưởng việc kinh doanh đối với 

kênh ETC. Đây là kênh kinh doanh chính của công ty.  

− Thị phần sản phẩm Mediplantex còn thấp, tính cạnh tranh sản phẩm chưa cao.  

− Tuy Thương hiệu của Công ty uy tín, chất lượng sản phẩm tốt được khách hàng tin dùng 

nhưng sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm tương tự với giá rẻ hơn được tung ra thị trường 

ngày càng nhiều ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu. (đối thủ của các sản phẩm như 

Cerecaps, Tuzamin, Mediphylamin…). 

Để ngày càng phát triển trên thị trường cộng thêm yêu cầu về quản lý, nâng cao chất lượng 

ngày càng cao dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp ngày càng lớn. Không những thế, dịch 

bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính 

vì vậy Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 87.91% ( 30,984,042,789 vnđ) so với kế hoạch 

năm 2020.  

Ngoài ra Công ty đã tăng cường thu hồi công nợ để giảm chi phí vay ngân hàng, rà soát, cắt 

giảm những chi phí không cần thiết để tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.  

 

STT CÁC CHỈ TIÊU  KẾ HOẠCH 2020 
THỰC HIỆN 12T/2020   

ĐVT đồng 

TỈ LỆ 

%- 

KH  

I Sản xuất công nghiệp 397,117,095,482 354,508,073,700 89.27 

1 Nhà máy số 1 113,214,400,596 99,358,338,610 87.76 
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2 Nhà máy số 2 176,775,700,611 166,899,776,177 94.41 

3 Xưởng chế biến Dược liệu 107,126,994,275 88,249,958,913 82.38 

Cộ II Doanh thu  555,676,369,410 522,972,825,165 94.11 

 III Giảm trừ doanh thu   1,582,252,172   

  Giá vốn hàng bán  411,330,907,360 404,518,756,726 98.34 

IV  Lợi nhuận gộp 144,345,462,050 116,871,816,267 80.97 

  Doanh thu hoạt động tài chính   5,419,151,155   

 V Tổng cộng chi phí; Trong đó:   96,098,367,320   

1 Chi phí tài chính   6,447,290,832   

2 Chi phí QLDN   51,190,948,136   

3 Chi phí bán hàng   38,460,128,352   

VI  
Lợi nhuần thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
  26,192,600,102   

1 Thu nhập khác   5,088,039,493   

2 Chi phí khác   296,596,806   

 VII Lợi nhuận khác   4,791,442,687   

 VIII Lãi trước thuế toàn Công ty 35,245,148,075 30,984,042,789 87.91 

 

2. Tổ chức và nhân Sự:  

2.1   Danh sách Ban điều hành: 

Stt Họ và tên Chức danh Quá trình công tác 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

1 Trần Hoàng Dũng 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

- Từ năm 2008-2010: Thành viên HĐQT Công ty 

CP Dược Trung ương Mediplantex 

7.96% 

- Từ năm 2011-2014: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty 

CP Dược Trung ương Mediplantex 

- Từ năm 2015-2019: Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

Dược Trung ương Mediplantex 

- Từ năm 2020: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

Dược Trung ương Mediplantex 

2 Lê Hồng Trung  

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

Tổng Giám 

đốc 

- Từ năm 2010 đến 04/2015: Thành viên HĐQT; 

Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Dược Trung 

ương Mediplantex 0.4% 

- Từ 05/2015 đến nay: Thành viên HĐQT, PTGĐ 

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex 
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3 Nguyễn Ngọc Tuyên 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

Tổng Giám 

đốc 

- Từ 05/2018 đến nay: Thành viên HĐQT, PTGĐ 

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex 
4.27% 

4 Nguyễn Tiên Phong 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

Tổng Giám 

đốc 

- Từ 2005-2009: Phó Giám đốc Nhà máy dược 

phẩm số 2 Công ty CP Dược Trung ương 

Mediplantex 

0% 

- Từ 2009-04/2017: Giám đốc Nhà máy dược phẩm 

số 2 Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex 

- Từ 05/2017-04/2018: PTGĐ Công ty CP Dược 

Trung ương Mediplantex 

- Từ 05/2018 đến nay: Thành viên HĐQT, PTGĐ 

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex 

5 Nguyễn Chí Kiên 
Phó Tổng 

Giám đốc 

- Từ 2010- 04/2017: Trưởng phòng kế hoạch& 

Cung ứng vật tư Công ty CP Dược Trung ương 

Mediplantex 0.03% 

- Từ 05/2017 đến nay: PTGĐ Công ty CP Dược 

Trung ương Mediplantex 

6 Lã Trang Nhung 
Kế Toán 

Trưởng 

- Từ 2003 – 2009: Nhân viên phòng kế toán Công 

ty CP Dược Trung ương Mediplantex 

0% 
- Từ 2010 – 2016: Phó Phòng Kế toán Công ty CP 

Dược Trung ương Mediplantex 

- Từ 2017 – đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP 

Dược Trung ương Mediplantex 

 

2.2    Chính sách Nhân lực: 

 Hiện nay tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là 450 lao động. Công ty luôn xây 

dựng chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút thêm nhiều nhân lực có lao động, đặc biệt là đối 

với các Dược sĩ đại học. 

Thực hiện trẻ hóa nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm. tâm huyết và 

tận tụy luôn được công ty chú trọng. 

Chính sách lương thưởng thường xuyên được cải tiến theo hướng có lợi cho người lao động, 

tạo động lực hơn nữa thúc đẩy sáng tạo và đóng góp tích cực của cán bộ nhân viên. 

Ban lãnh đạo công ty thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong sản 

xuất, phát huy sáng tạo, cải tiến năng suất, tiết kiệm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công ty.  

Dịch Covid-19 có ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và nghành Dược nói riêng nhưng 

công ty xác đấy định đấy là một thử thách mới. Công ty ổn định tổ chức mô hình nhân sự 
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của ban điều hành và sắp xếp lại lao động giữa các đơn vị cho phù hợp với tình hình sản 

xuất và quy mô nhân sự. Ngoài ra công ty vẫn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, 

đảm bảo việc chi trả lương thưởng, các chế độ phúc lợi như Lễ Tết, nghỉ mát, BHXH… 

3. Tình hình dầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

    Tên dự án: Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn GMP EU 

Địa điểm xây dựng: Khu công nghệ cao Hòa lạc 

 Diện tích đầu tư: 30.300m2 

 Các thủ tục pháp lý đã hoàn thiện: 

− Đã có quyết định thẩm duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (Giấy phép xây dựng) 

− Đang trong giai đoạn xây dựng và xây lắp một số hạng mục công trình. 

Danh sách những công ty con: Không có 

Danh sách những công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính 

4.1  Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 
% tăng/ 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 569,066,483,052 522,851,729,000 -8.10% 

Doanh thu thuần 728,470,701,122 521,390,572,993 -28.40% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
44,982,839,821 26,192,600,102 -41.80% 

Lợi nhuận khác 54,895,126 4,791,442,687 8628.40% 

Lợi nhuận trước thuế 45,037,734,947 30,984,042,789 -31.20% 

Lợi nhuận sau thuế 24,421,999,701 35,896,790,786 47.00% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 5,373 3,889 -27.60% 

 

4.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
Năm 2019 Năm 2020 

Biến 

động 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn 

(TSNH/Nợ NH) 
lần 1.17 1.21 103% 
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Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-

HTK)/Nợ NH 
lần 0.84 0.94 111% 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản lần 0.70 0.65 93% 

Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu  lần 2.37 1.88 79% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho 

(GVHB/HTK BQ) 
lần 2.42 4.96 205% 

Vòng quay Tổng tài sản (DTT/TTS 

bq) 
lần 1.33 0.96 72% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần 
% 4.9% 4.7% 96% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 

hữu 
% 21.2% 13.4% 63% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 6.2% 5.0% 81% 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1  Cổ phần:  

Tên cổ phiếu 
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương 

Mediplantex 

Loại cổ phiếu Cố phiếu phổ thông 

Mã chứng khoán MED 

Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu 

Ngày bắt đầu niêm yết 18/03/2020 

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành                                         6.280.095 Cổ phiếu 

Tổng số cổ phiếu quỹ 0 Cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do 1.936.755 Cổ phiếu 

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng 4.343.340 Cổ phiếu 
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5.2  Cơ cấu cổ đông:  

Stt Đối tượng Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL 

1 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phần 

trở lên) 
  

+ Trong nước 4,010,325 63.9% 

+ Nước ngoài -  

2 

Cổ đông khác   

+ Trong nước 2,268,170 36.12% 

+ Nước ngoài 1,600 0.03% 

3 Cổ phiếu quỹ -  

Tổng cộng 6,280,095 100.0% 

 

5.3  Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

− Trong năm 2020: Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thời điểm 

Số lượng 

cổ phần 

phát hành 

Vốn điều lệ sau 

khi phát hành 

(VNĐ) 

Phương thức tăng vốn Cơ sở pháp lý 

14/4/2005 130.097 17.000.000.000   

Công ty thành lập và đi vào 

hoạt động theo mô hình 

công ty cổ phần. Góp vốn từ 

Tổng Công Ty Dược Việt 

Nam và 580 cổ đông. 

25/05/2006 209.91 37.991.000.000 

Phát hành thêm 209.910 cổ 

phiếu trong năm với giá thấp 

nhất là 140.000đ/ cổ phần 

tăng vốn điều lệ lên 

37.991.000.000đồng tương 

đương với 379.910 cổ phần. 

Ưu tiên bán cho CBCNV 

Công ty, các cổ đông, đối tác 

chiến lược để đầu tư sản 

xuất. 

Biên bản họp ĐHĐCĐ 

thường niên lần thứ nhất 

ngày 08/04/2006 

Biên bản họp HĐQT số 

15/HĐQT ngày 26/04/2006 
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7/11/2007 1.225.000 50.241.000.000 

Phát hành thêm 1.225.000 cổ 

phiếu, bán cho các đối tượng 

như cổ đông hiện hữu, cán 

bộ, công nhân viên, đối tác 

chiến lược. 

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 

1009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

10/09/2007 

Nghị quyết HĐQT số 

1601/NQ-HĐQT ngày 

16/10/2007 

25/6/2012 1.256.025 62.800.950.000 

Phát hành cổ phiếu thưởng 

cho cổ đông hiện hữu. 

Tổng số cổ phiếu đã phân 

phối: 1.255.995 cổ phiếu, 

chiếm 99,99% tổng số cổ 

phiếu được phép phát hành 

1.256.025 cổ phiếu. 

Vốn điều lệ sau khi phát 

hành: 62.800.950.000. 

Báo cáo kết quả phát hành 

cổ phiếu thưởng công văn 

số 12/MED/2012 ngày 

25/06/2012 gửi UBCK 

 

Lịch sử tăng vốn 

 

 

5.4  Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1  Tác động lên môi trường: 

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không có 

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: không có 

6.2  Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và 

dịch vụ chính của tổ chức trong năm 
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STT Tên vật tư ĐV Số lượng 

I Nhóm bao bì cấp 1   3,109,689 

1 Bông nhựa size 3 cái 123,500 

2 Thanh gạt thuốc cái 30,000 

3 Chai - Lọ nhựa các loại Chai 783,757 

4 Lọ thủy tinh các loại Lọ 388,333 

5 Nắp nhôm các loại Cái 350,000 

6 Màng Seal sóng từ và tự dính các loại Cái 332,090 

7 Màng nhôm có in các loại Cái 21,572 

8 Màng nhôm ghép giấy các loại Cái 3,704 

9 PVC trong các loại Cái 92,346 

10 PVC màu các loại Cái 2,162 

11 Màng PVdC các loại Cái 1,625 

12 Tube nhôm các loại Cái 715,600 

13 Tube nhựa các loại Cái 265,000 

II Nhóm bao bì cấp 2   34,254,238 

1 Túi Metalai các loại Cái 2,619,944 

2 Túi nhôm các loại Cái 415,285 

3 Nhãn giấy các loại Cái 1,297,329 

4 Đơn các loại Cái 9,965,036 

5 Hộp giấy các loại Cái 10,321,703 

6 Hòm carton các loại Cái 136,441 

7 Nhóm bao bì cấp 2 các loại khác Cái 9,498,500 

III Nguyên liệu sản xuất Kg 348,000 

 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản 

phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có 

6.3  Tiêu thụ năng lượng: 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:  

Công ty Mediplantex tập trung sản xuất thuốc tân dược, dược liệu và gia công cho các công ty 

Dược phẩm khác trên cả nước, cho nên sử dụng rất nhiều năng lượng phục vụ sản xuất và vận 

chuyển hàng: 

Điện năng sử dụng trung bình: 196.060 Kw/tháng – 2.352.720 Kw/năm 

Xăng dầu sử dụng trung bình: 70.000.000vnđ/tháng – 900.000.000 vnđ/năm 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: 

Mục tiêu “Sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững” luôn được 

Mediplantex chú trọng thực hiện trong suốt quá trình sản xuất và hoạt động. Công ty đã ra quy 



18 

Báo cáo thường niên năm 2020 – Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex 

 

định thực hành tiết kiệm điện. 

Đối với khối văn phòng: 

−  Công ty cho lắp đặt, nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng các thiết bị tiết kiệm 

điện.  

− Xây dựng tòa nhà văn phòng theo hướng tận dung tối đa ánh sáng tự nhiên thay vì sử 

dụng hệ thống chiếu sáng. Quy định tắt toàn bộ hệ thống điện sau khi tan làm 

− Định kì bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí 6 tháng/lần nhằm duy trì hiệu suất tối 

đa cho hệ thống và tiết kiệm năng lượng 

− Duy trì mức nhiệt độ phù hợp 24-27 độ C, tránh chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài quá 

nhiều. 

− Tắt toàn bộ hệ thống điều hòa nhiệt độ sau 17:00. Quy định mở điều hòa không được 

mở cửa sổ 

 Đối với khối sản xuất 

−  Nhà máy phải tính toán để tăng cường sản xuất vào các giờ thấp điểm để tránh tăng 

tải và các giải pháp nâng cao hệ số công suất phản kháng. 

− CBCNV nhà máy luôn làm việc trong môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thông thoáng 

khí để tăng năng suất lao động, giảm thiểu sử dụng hệ thống điều hòa 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:  

6.4  Tiêu thụ nước:  

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 

− Nguồn nước sạch tập trung 

− Lượng nước công ty và chi nhánh Mê Linh sử dụng trung bình : 26.520 m3/ năm 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng  

Công ty xử lý nước thải qua nhiều bước và đạt tiêu chuẩn kiểm trả 4 lần/ năm và không 

sử dụng nước tái chế. Quy trình xử lý nước thải của Công ty như sau 

- Tính chất nước thải : Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp 

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước : Số 63/GP-UBNN ngày 31 tháng 01 năm 2019 do UBND 

thành phố Hà Nội cấp. 

- Hệ thống xử lý nước thải :  

Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất chủ yếu do công đoạn vệ sinh dụng cụ và các thiết bị: 

Nước thải sản xuất          Hố thu gom & tách rác        Bể điều hòa        Bồn keo tụ        Bể phải 

ứng tạo bông, lắng 1         Phản ứng Ozon          Bể ổn định hấp thụ         Bể Aroten         Bể 

lắng 2         Bể chuyển tiếp        Tháp lọc áp lực ( lọc mùi )        Thải ra nơi tiếp nhận        Cống 

thoát nước chung của thành phố . 

Nước thải sinh hoạt          Bể phốt 3 ngăn         Bể lọc          Nguồn tiếp nhận nước thải  
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               Cống thoát nước chung của thành phố. 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải định kỳ : Đạt tiêu chuẩn, 4 lần/ năm.  

6.5  Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

Công ty tuân thủ đúng theo pháp luật về các quy định về môi trường 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 

môi trường: không có 

6.6  Chính sách liên quan đến người lao động 

Hiện nay tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là 450 lao động. Thu nhâp bình quân 1 người 

toàn công ty năm 2020 là 14,887,438 vnđ/ tháng và 178,649,251 vnđ/năm vượt 10.3% so với 

kế hoạch năm đề ra. Tiền lương công ty đều được chi đúng thời hạn. 

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong công ty gia tăng hiệu quả đóng 

góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đều tổ chức bình bầu, đánh giá 

các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho công ty bằng các giải thưởng như: 

Chiến sỹ thi đua của năm, Sáng kiến của năm, Tập thể xuất sắc, Phụ nữ hai giỏi…. 

Công ty luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháo luật hiện hành về việc trích nộp bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội 

cho NLĐ theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm việc cải thiện điều kiện 

sống và làm việc cho CNCNV. 

Công ty luôn chú trọng đến vấn đề nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp cho 

CBCNV. Công ty thường xuyên tổ chức những lớp học về: 

− Đào tạo định kỳ về GPS 

− Đào tạo định kỳ về ATVSLĐ, đào tạo về PCCN. 

− Đào tạo cập nhật về Luật, thông tư, nghị định của cơ quan quản lý Nhà nước trong các 

lĩnh vực Dược, lao động tiền lương, thuế, môi trường. 

− Đào tạo nâng cao chuyên môn : 

+ Đào tạo kỹ năng bán hàng của phòng Kinh doanh 

+ Đào tạo về sản phẩm mới cho công tác bán hàng của phòng Kinh doanh 

Công ty chú trọng đặc biệt đến vấn đề ATLĐ cho người lao động. Đề hạn chế tối đa những rủi 

ro trong quá trình sản xuất, công ty đã xây dựng một quy trình vận hành an toàn cho NLĐ theo 

quy chuẩn GMP – WHO. Công ty ban hành nội quy về ATLĐ, vệ sinh môi trường, thường 

xuyên kiểm tra đánh giá công tác thực hiện tại các nhà máy. Công ty luôn trang bị đầy đủ thiết 

bị, bảo hộ lao động, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc làm việc và có chính sách bồi 

dưỡng, nghỉ ngơi riêng đối với những vị trí có yếu tố độc hại. 

Công ty luôn chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới – bảo vệ quyền lợi của CBCNV nữ. Các 

lao động nữ không gặp bất kỳ rào cản nào trông công việc cũng như phát triển sự nghiệp, công 

ty tạo điều kiện hỗ trợ CBCNV nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao lẫn công việc gia đình. 

Định kỳ hàng năm, Công ty có các chương trình dành riêng cho chị em phụ nữ như Quốc tế 
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phụ nữ 08/03 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. 

6.7  Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Đầu năm 2020 đoàn viên công đoàn Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex tham 

gia chương trình “Xuân yêu thương” đây là chương trình từ thiện do Công đoàn công ty phát 

động nhằm ủng hộ Hội NCT cựu chiến binh gia đình có hoàn cảnh tại 02 điểm nơi công ty đang 

hoạt động: phường Phương Liệt – Q. Thanh Xuân, Xã Tiền Phong – Mê Linh tổng trị giá 

50.000.000vnđ 

Phát quà là sản phẩm thuốc bổ do công ty sản xuất cho BV Bạch Mai trong dịp bệnh 

viện bị phong tỏa trị giá: 60.000.000vnđ. 

Phát quà là sản phẩm thuốc bổ, gel sát khuẩn nhanh do công ty sản xuất, mua thêm các 

trang thiết bị là quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ chống giọt bắn…cho 04 đơn vị là UBND xã 

Tiền Phong, UBND huyện Mê Linh, BVĐK Mê Linh, TTYT Mê Linh trị giá: 160.000.000vnđ. 

Kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt Miền Trung tại 02 xã là Phước Kim và 

Phước Thành thuộc huyện Phước Sơn – Tỉnh Quảng Nam trị giá: 110.000.000đ. 

Hàng năm tổ chức khám chữa bệnh cho người lao động tại bệnh viện và các cơ sở khám 

chữa bệnh bảo hiểm có uy tín. Có thông báo kết quả cho người lao động và chủ doanh nghiệp 

để có những phát hiện và giúp đỡ những lao động chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo 

6.8  Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

1.1 Thuận lợi:  

- Thương hiệu của Công ty uy tín, chất lượng sản phẩm tốt được khách hàng tin dùng. 

- Hệ thống phân phối rộng, sâu và chuyên nghiệp. 

- Bộ máy lãnh đạo có tầm nhìn, tâm huyết, đổi mới sáng tạo. 

- Người lao động đoàn kết, gắn bó và có trình độ tay nghề cao. 

- Được sự đồng thuận và ủng hộ của các cổ đông của Công ty. 

1.2. Khó khăn:  

- Các quy định chuyên môn của cơ quan quản lý trong sản xuất và kinh doanh Dược ngày 

càng cao.  

- Nhiều đơn vị đã sản xuất sản phẩm có công thức tương tự, dẫn đến thị phần giảm sút. 

- Giá thành sản xuất nhiều sản phẩm còn cao, tính cạnh tranh trên thị trường chưa cao  

1.3. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT đã thông 

qua trong năm 2020. 

- Tuân thủ các quy định trong chuyên môn ngành cũng như các quy định khác của pháp luật. 

- Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch công việc phù 

hợp với tình hình thực tế và luôn bám sát kế hoạch kinh doanh 2020. 
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- Tăng cường phân quyền cho các Phó tổng giám đốc, trưởng bộ phận để đảm bảo tính hiệu 

quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung. 

- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, 

quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn 

- Không để phát sinh nợ xấu, bên cạnh đó do có sự chỉ đạo của Lãnh đao Công ty, sự quyết 

liệt của Phòng thu hồi công nợ đã thu được một số khoản nợ xấu, khó đòi. 

- Công tác KCS và lưu trữ tại kho quyết định chính đến nội dung và chất lượng sản phẩm, vì 

vậy việc thực hiện công tác chỉ đạo kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm cho tất cả các 

nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn luôn thực hiện khắt khe nhằm kiểm soát chất lượng sản 

phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra. 

1.4. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai trong năm.  

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát 

về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, bảo hành, chi phí giá thành đã đặt ra từ đầu năm 

mang lại nhiều kết quả rất khả quan.  

- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động 

hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm  

- Liên tục rà soát tính hiệu quả của các tài sản và các mảng kinh doanh, những tài sản nào 

không phát huy hiệu quả tối đa có thể chuyển nhượng, thanh lý tạo ra hiệu quả sử dụng vốn 

cao nhất cho Công ty 

- Sắp xếp lại lao động giữa các đơn vị phù hợp với tình hình sản xuất và quy mô nhân sự. 

- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty không bị gián đoạn. 

- Triển khai xong giai đoạn các thủ tục pháp lý của  dự án, tiến hành ngay các hạng mục hạ 

tầng  cơ bản để làm tiền đề trong 2021 thực hiện thi công các Nhà xưởng. 

- Hoàn thiện triển khai hệ thống báo cáo quản trị để ban điều hành, HĐQT nắm được chính 

xác trình hình hoạt động của từng mảng hoạt động và vấn đề của từng mảng cũng như việc 

minh bạch thông tin cho cổ đông cổ đông và nhà đầu tư. 

- Niêm yết thành công Cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 

18 tháng 3 năm 2020. 

- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng LĐ và các quyền lợi 

khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

- Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: các ngày lễ, 

tết được Công ty trích thưởng kịp thời động viên tinh thần cho CNV lao động; Công tác từ 

thiện, ủng hộ kịp thời đến người lao động  gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm : 

+ Trong năm 2020, đã nộp hồ sơ tại cục quản lý Dược cho tổng số 67 hồ sơ đăng ký mới ( 

Bao gồm thuốc, TPCN…) 77 hồ sơ gia hạn 5 năm, 152 hồ sơ thay đổi, bổ sung. 

+ Tổng số sản phẩm được cấp mới, cấp lại với tổng số 58 hồ sơ và gia hạn 27 số đăng ký. 

- Về công tác triển khai các sản phẩm trong sản xuất: 

+ Tổng số sản phẩm mới đã triển khai: 29 sản phẩm  

+ Triển khai cải tiến và bàn giao cho nhà máy để sản xuất 09 sản phẩm. 
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+ Tiến hành thẩm định 07 Quy trình sản xuất, Đang tiến hành nghiên cứu độ ổn định 10 sản 

phẩm sản xuất 

 

ST

T 
CÁC CHỈ TIÊU  

KẾ HOẠCH 

2020 

THỰC HIỆN 

12T/2020 

THỰC HIỆN 

12T/2019 
TỈ LỆ 

%- 

KH  

TỈ 

LỆ 

2020/

2019 
ĐVT đồng 

1 
SẢN XUẤT 

CÔNG NGHIỆP 
397,117,095,482 354,508,073,700 434,330,735,049 89.27 81.62 

+ 
Nhà máy GMP 

WHO 
289,990,101,207 266,258,114,787 309,991,457,464 89.27 85.89 

+ 
Xưởng chế biến 

Dược liệu 
107,126,994,275 88,249,958,913 124,339,277,585 89.27 70.98 

 2 
Doanh thu thuần 

về BH&CCDV 
555,676,369,410 526,809,724,148 731,623,941,410 94.11 72.01 

3 Giá vốn hàng bán  411,330,907,360 404,518,756,726 557,350,468,834 98.34 72.58 

  4 Lợi nhuận gộp 144,345,462,050 122,290,967,422 174,273,472,576 80.97 70.17 

5 
Tổng cộng chi phí; 

Trong đó: 
  96,098,367,320 129,290,633,183   74.33 

+ Chi phí QLDN 52,334,900,000 57,638,238,968 66,249,754,556 110.13 87 

+ Chi phí bán hàng 33,535,318,436 38,460,128,352 63,040,878,627 114.69 61.01 

 6 

Lợi nhuần thuần 

từ hoạt động kinh 

doanh 

  26,192,600,102 44,982,839,393   58.23 

 + Thu nhập khác   5,088,039,493 101,357,700     

 +  Chi phí khác   296,596,806 46,462,574     

 7 Lợi nhuận khác   4,791,442,687 54,895,126     

8 
Lãi trước thuế 

toàn Công ty 
35,245,148,075 30,984,042,789 45,037,734,519 87.91 68.8 

 

2. Tình hình tài chính 

− Công ty Cổ phần Dược TW mediplantex luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của 

pháp luật Việt nam, cụ thể là Luật kế toán trong các nghiệp vụ hạch toán kế toán.  

− Năm 2020 Công ty đã kiểm soát dòng tiền, nguồn tiền, tài sản của doanh nghiệp được 

hiệu quả không để xảy ra lãng phí, thất thoát, nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp 

được bảo toàn 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
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− Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công 

tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động có đầy đủ hồ sơ hoạch 

định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận cũng như đến bộ 

phận liên quan. Chú trọng công tác lập kế hoạch hành động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết 

quả hoàn thành công việc.  

− Tiếp tục áp dụng hệ thống lương khoán, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá 

việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu 

suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên. 

− Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân 

viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.  

− Phối hợp với tổ chức Công đoàn duy trì đối thoại với người lao động theo quy định để 

thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng 

thời giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế nội bộ. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

− Công ty khẩn trương tập trung nguồn lực để triển khai theo đúng tiến độ đề ra của dự 

án nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP – EU tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 

− Công ty chú trọng đầu tư phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp, sản xuất các 

loại thuốc có giá trị cao, đẩy mạnh nghiên cứu tạo ra nhiều mặt hàng mới được người tiêu 

dùng ưa chuộng 

− Công ty chủ động trong việc tìm nguồn vốn có chi phí thấp để đầu tư mang lại hiệu 

quả sản xuất kinh doanh cao 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công 

ty 

− Nhận thức vai trò của môi trường đối với hoạt động sản xuất và hướng đến mục tiêu 

phát triển bền vũng, công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường và sử 

dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Ngoài ra công ty hiện đang nghiên cứu tiềm năng của 

nguồn năng lượng tái tạo để đầu tư đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

− Công ty xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả, hợp lý với mức thu nhập cạnh 

tranh. Ngoài ra công ty cũng tạo điều kiện, xây dựng môi trường làm việc tốt giúp người lao 

động phát huy tối đa năng lực của mình. Công ty chăm lo đời sống tinh thần cho người lao 

động và tạo dựng văn hóa doanh nghiệp. 

− Đối với công đồng, công ty luôn gắn kết sự phát triển của Mediplantex với sự phát 

triển của các địa phương nơi công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cũng hỗ trợ 

cho những hoàn cảnh khó khan thông qua các chương trình thiện nguyện 

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 hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

− Cơ cấu ban Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của Công ty. Các thành 

viên Ban Tổng giám đốc có trình độ, chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được phụ trách và đã 

có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành 

− Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của 

hội đồng quản trị. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi kỳ họp 

của hội đồng quản trị. Tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy chế quản trị, quy chế quản lý tài 

chính và các quy định của Pháp luật. 

− Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên ban Tổng giám đốc đã 

linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đã ban hành các 

quy định, quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc để nhằm kiểm soát 

có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban hành các chính sách thu hút 

khách hàng, các giải pháp nhằm quản trị chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng… 

− Công tác đầu tư mua sắm cũng được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của Công 

ty và của pháp luật. 

− Phối hợp với Công đoàn Công ty chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao 

động. 

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

2.1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 

STT CHỈ TIÊU ĐVT SẢN LƯỢNG 

1 Sản xuất công nghiệp     

+ Sản lượng 02 NM 
Viên, 

túi, tup 
574.995.140 

- Giá trị nhập kho VNĐ 328.243.510.900 

+ Xưởng SCCBDL kg 135.994 

- Giá trị nhập kho VNĐ 44.451.949.570 

+  Xưởng SCCBDL CN HCM kg 140.25 

-           Giá trị nhập kho VNĐ 35.296.724.211 

2 Tổng giá trị bán VNĐ 448.378.408.097 

3 Giá vốn hàng bán VNĐ 335.436.407.505 

4 Lợi nhuận gộp VNĐ 112.942.000.592 

5 Tổng Chi phí VNĐ 78.518.391.126,6 
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6 Tháng lương thứ 13 hàng năm VNĐ 4.100.000.000 

7 Lợi nhuận trước thuế VNĐ 30.323.609.466 

 

2.2. Công tác tổ chức 

− Tăng cường quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống 

điều hành hiệu quả 

− Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát 

minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí, sử dụng vốn... 

− Tăng cường quản trị nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng bộ phận và 

Ban điều hành. 

2.3. Kinh doanh, XNK và sản xuất công nghiệp 

− Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp 

kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tính toán hợp lý các chi phí giá thành và lợi 

nhuận. 

− Năm 2021, tăng cường sản xuất đông dược, đẩy mạnh nghiên cứu pháp triển những 

sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và có giá trị kinh tế cao. 

− Tăng cường quản lý các loại định mức như: Định mức lao động và định mức tiêu hao 

vật tư. 

− Tăng cường quản lý chi phí ở tất cả các khâu để cắt, giảm những chi phí không cần 

thiết và tránh tình trạng lãng phí làm tăng chi phí của Công ty. 

− Tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu sang Myanma. 

− Duy trì năng lực kinh doanh dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc, đảm bảo chất lượng, an 

toàn các mặt hàng và có lợi nhuận, nhưng cần chú trọng quản lý chất lượng dược liệu chặt 

chẽ theo đúng quy định của Bộ Y tế 

2.4. Công tác khoa học công nghệ - đầu tư 

− Tăng cường thêm các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển. 

− Khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng với nhu cầu của thị trường, mang 

lại hiệu qủa kinh tế cao. 

− Tích cực triển khai xây dựng Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

− Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư tại các Khu đất của Công ty, nhằm đem lại hiệu quả 

cao nhất. 

− Tiếp tục tái thẩm định GMP – WHO tại nhà máy Dược phẩm số 2 để duy trì sản xuất 

đến khi NM mới đi vào hoạt động ổn định 

2.5. Quản lý tài chính 

− Tiếp tục rà soát các chi phí để xây dựng hạn mức chi phí phù hợp cho từng năm, tối ưu 

chi phí cho tất cả các mảng công việc. Mọi hoạt động trong doanh nghiệp được kiểm soát 

chặt chẽ, loại bỏ các chi phí thừa, không hiệu quả 

− Thu hồi công nợ đúng thời hạn, hạn chế tối đa các rủi ro về công nợ 
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V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Stt Họ và tên Chức vụ 

TV 

độc 

lập 

Số 

lượng 

CP 

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

Chức danh 

nắm giữ 
Công ty khác 

1 Đoàn Thị Hồng Thúy Chủ tịch 

  

136,612 2.18% 
Chủ tịch 

HĐQT 

Công ty CP Dược 

Mediplantex Miền 

Nam 

2 Trần Hoàng Dũng 
Phó Chủ 

tịch   
500,000 7.96% 

    

3 Lê Hồng Trung 
Thành 

viên   
25,015 0.40% 

    

4 Nguyễn Ngọc Tuyên 
Thành 

viên   
267,901 4.27% 

    

5 Nguyễn Tiên Phong 
Thành 

viên   
- 0.00% 

    

6 Đỗ Văn Tấn 
Thành 

viên 
X - 0.00%     

7 Trần Anh Tuấn 
Thành 

viên 
  713,750 11.37% 

Kế Toán 

trưởng 

Tổng Công ty Dược 

Việt Nam - CTCP 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

− Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 12 phiên họp và ban hành các nghị 

quyết, thông báo dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và có sự tham 

gia của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. Ngoài ra trong quá trình  điều hành SXKD, Hội đồng 

quản trị  thường xuyên trao đổi và lấy ý kiến các thành viên qua điện thoại và bằng văn bản để 

chỉ đạo kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

− Để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn mới đặc biệt là phát 

triển sản xuất để khai thác tối đa công suất của nhà máy, tạo việc làm cho người lao động và 

mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc quan 

tâm xây dựng chiến lược bán hàng, rà soát lại các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy gia tăng 

kế hoạch đặt hàng của các công ty phân phối và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. 

− Về nghiên cứu phát triển: Tập trung nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, phù hợp 

với nhu cầu thị trường và chú trọng nghiên cứu sản phẩm mũi nhọn có giá trị kinh tế cao. 
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− Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát các hoạt 

động điều hành để nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

− Kiểm soát chi phí ở tất cả các khâu, tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, vay nợ và 

đảm bảo an toàn dư nợ, quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những 

sai sót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh. 

BẢNG KÊ CÁCH CUỘC HỌP CỦA HĐQT 

STT Nghị quyết/ 

Quyết nghị 

Nội Dung 

1 Số: 01/2020/NQ-HĐQT 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 

năm 2020 

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về một số nội dung hợp 

tác liên doanh với Công ty Tân Phú Cường tại khu 

đất 356 – 358 Đường Giải Phóng: 

- Việc Công ty Tân Phú Cường đề nghị Công ty nộp 

thuê đất 1 lần và kết quả triển khai thực hiện có 

những vướng mắc về lối đi chung với Công ty 

CPC1. 

2. Báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2019 

(Chưa bao gồm Chi nhánh) với các chỉ tiêu chính. 

+ Trình Hội đồng quản trị thông qua mức đề xuất 

thưởng: 

- Tết canh tý 

- Thi đua năm 2019. 

3. Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để Hội 

đồng quản trị xem xét thông qua. 

4. Báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các 

công việc tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi với 

Công ty Cổ phần lắp máy điện nước và Xây dựng 

đồng thời ủy quyền cho TGĐ ký các phụ lục hợp 

đồng theo các nội dung được HĐQT họp kỳ trước 

thông qua. 

2 Số: 02/2020/NQ-HĐQT 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 

năm 2020 

1. Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để 

HĐQT xem xét thông qua. 

2. Thông qua việc ngày niêm yết cổ phiếu và giá chào 

sàn . 

3. Trình ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông năm 

2020. 

4. Trình HĐQT tiêu chí và quy định  HĐQT, BKS 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Công ty Niêm Yết . 

5. Bàn và thống nhất các nội dung dự kiến trình 

ĐHCĐ 2020. 

6. Báo cáo ngày động thổ xây dựng nhà máy tại khu 

CNC Hòa Lạc. 
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7. Trình thông qua các nội dung thực hiện của HĐ 

Hợp tác với Công ty CP Công Công Nghiệp thương 

mại Tân Phú Cường. 

8. Một số nội dung khác. 

3 Số: 03/2020/NQ-HĐQT  

Ngày 20 tháng 03 năm 

2020 

1. Thông qua hạn mức vay vốn tại ngân hàng 

TMCP Quân đội 

2.  Một số nội dung khác. 

 

4 Số: 04/2020/NQ-HĐQT 

Ngày 27 tháng 03 năm 

2020 

1. Giãn tiến độ thực hiện dự án Trung tâm khoa học 

công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược 

phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU. 

5 Số: 05/2020/NQ-HĐQT 

ngày 06 tháng 04 năm 2020 

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020. 

 

6 Số: 06/2020/NQ-HĐQT 

ngày 06 tháng 05 năm 2020 

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020. 

 

 Số: 07/2020/NQ-HĐQT 

ngày 03 tháng 06 năm 2020 

1. Trình HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 

năm 2020. 

2. Trình HĐQT thông qua danh mục thiết bị dự kiến 

đầu tư tại: “ Trung tâm khoa học công nghệ dược và 

nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu 

chuẩn GMP – Eu”. 

3. Báo cáo HĐQT về việc hạch toán vào lợi nhuận DN 

năm 2019 – 2020. 

4. Báo cáo về tiến độ thu tiền của HĐHTLD với Công 

ty Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường và 

phê chuẩn đề xuất thanh toán giai đoạn 2020 – 2021. 

5. Các nội dung khác (nếu có). 

 Số: 08/2020/NQ-HĐQT 

ngày 19 tháng 06 năm 2020 

1. Họp trù bị chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 

2020 

2. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp. 

 Số: 09/2020/NQ-HĐQT 

ngày 30 tháng 06 năm 2020 

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

2. Bổ nhiệm Ban điều hành (thông qua tờ trình bổ 

nhiệm Ban điều hành). 

3. Phân công công việc chuyên trách của các thành 

viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành. 

4. Thông qua tờ trình tiền lương của Ban điều hành. 
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5. Trình HĐQT việc chốt ngày thanh toán cổ tức và 

thời gian dự kiến chi trả cổ tức của năm 2019. 

6. Trình HĐQT về việc chi tiền thưởng cho Ban điều 

hành và cán bộ CNV theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 

2020. 

7. Trình HĐQT về việc chi tiền thưởng cho HĐQT, 

BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. 

8. Trình HĐQT về kế hoạch dự kiến thù lao HĐQT, 

BKS. 

9. Triển khai một số công việc theo nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm 2020 đã phê chuẩn. 

10. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp. 

 Số: 10/2020/NQ-HĐQT 

ngày 14 tháng 09 năm 2020 

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

tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. 

2. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án “Trung tâm khoa 

học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất 

dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” tại khu CNC 

Hòa Lạc. 

3. Báo cáo thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty 

theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. 

4. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp. 

 Số: 11/2020/NQ-HĐQT 

ngày 05 tháng 11 năm 2020 

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

tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020. 

6. Báo cáo các nội dung tại nghị quyết HĐQT số 10 

ngày 14 tháng 9 năm 2020. 

- Phân tích KHSXKD 9 tháng đầu năm 2020. 

7. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án “Trung tâm khoa 

học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất 

dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” tại khu CNC 

Hòa Lạc. 

8. Tờ trình về ký Phụ lục hợp đồng số 40, 

41/2020/PL-HTĐT tại 118 Nguyễn Văn Trỗi. 

9. Bổ xung tiểu ban phát triển sản phẩm mới vào sơ 

đồ tổ chức của Ban Dự án. 

10. Chức năng nhiệm vụ của Ban Dự án, Sơ đồ tổ chức 

của Ban dự án, CNNV các tiểu ban dự án, Mô tả 

công viêc Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng 

Ban dự án. 

11. Tờ trình điều chỉnh hồ sơ sử dụng đất 356 Giải 

Phóng. 
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12. Tờ trình Phê duyệt Dự án Trung tâm Khoa học 

Công nghệ Dược và Nhà máy Ứng dụng Sản xuất 

Dược Phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – EU 

13. Dự kiến KHSXKD năm 2021. 

 Số: 12/2020/NQ-HĐQT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 

1. Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng HTKD với 

Công ty CP lắp máy điện nước và Xây dựng. 

 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần 

1 Phùng Minh Thơm Trưởng BKS 0% 

2 Nguyễn Thị Hoàng Phi Thành viên BKS 0% 

3  Nguyễn Diệu Khanh Thành viên BKS 0% 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ do Đại hội đồng 

cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của 

HĐQT, Ban điều hành Công ty. 

Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm viêc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và 

TGĐ trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Công ty 

hoạt động theo đúng pháp luât, thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGĐ về tình hình thực 

hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, 

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các 

công việc của Ban Kiểm soát trong năm tham gia như sau: 

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty. 

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính 

năm của Công ty. 

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị 
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quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. 

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 

- Đề xuất Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm và 

bán niên; Thẩm định BCTC trước và sau khi kiểm toán Công ty. 

- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành. 

- Phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để soát xét, thảo 

luận, đánh giá hoạt động của Công ty. 

- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát 

BẢNG KÊ CÁCH CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Số Ngày Nội dung cuộc họp Ghi chú 

01/2020/BB-

BKS 
20/01/2020 

Họp tổng kết công tác kiểm soát 

năm 2019 và kế hoạch năm 2020 

Số lượng thành viên tham dự họp: 

3/3; Công tác kiểm soát thực hiện 

đúng kế hoạch 

02/2020/BB-

BKS 
15/04/2020 

Họp tổng kết công tác kiểm soát 

Q1/2020 

Số lượng thành viên tham dự họp: 

3/3; Công tác kiểm soát thực hiện 

đúng kế hoạch 

03/2020/BB-

BKS 
24/06/2020 

Bầu Trưởng BKS và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên 

3 thành viên BKS tái nhiệm; Phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên. 

04/2020/BB-

BKS 
22/10/2020 

Họp tổng kết công tác kiểm soát 

Q3/2020 

Số lượng thành viên tham dự họp: 

3/3; Công tác kiểm soát thực hiện 

đúng kế hoạch 

 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

Thu nhập trong năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (gồm tiền lương, thưởng, thù 

lao) như sau: 

TT Họ tên Chức vụ Thu nhập 

Hội đồng quản trị 

1 Ông Trần Hoàng Dũng 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

Giám Đốc 
1.784.500.000 
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2 Bà Đoàn Thị Hồng Thúy Chủ tịch HĐQT 534.500.000 

3 Ông Lê Hồng Trung 
Phó Tổng Giám đốc, Thành viên 

HĐQT 
982.300.000 

4 Ông Nguyễn Tiên Phong 
Phó Tổng Giám đốc, Thành viên 

HĐQT 
1.002.300.000 

5 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên 
Phó Tổng Giám đốc, Thành viên 

HĐQT 
1.002.600.000 

6 Ông Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 188.000.000 

7 Ông Đỗ Văn Tấn Thành viên HĐQT 188.000.000 

8 Ông Nguyễn Chí Kiên Phó Tổng Giám đốc 795.600.000 

Ban kiểm soát 

9 Ông Phùng Minh Thơm Trưởng BKS 266.300.000 

10 Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi Thành viên BKS 248.752.681 

11 Bà Nguyễn Diệu Khanh Thành viên BKS 229.394.917 

 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có 

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tuân thủ thực hiện các quy 

định về quản trị Công ty và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều thực hiện đúng quy chế 

quản trị công ty 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình 

hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình 

hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế 

toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có kiên quan tới việc lập 

và trình bày Báo cáo tài chính 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán  

 

 




























































