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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 
DANAMECO 

 
Số: …/DNM/BCTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2012
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 
Tên viết tắt: DANAMECO 

Mã chứng khoán: DNM 

Năm báo cáo: 2011 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty. 

1. Những sự kiện quan trọng: 

a. Việc thành lập 

- Năm 1976 Trạm vật tư y tế Quảng Nam Đà Nẵng được Sở y tế Quảng Nam Đà 

Nẵng thành lập, nhằm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng viện trợ y tế để khắc phục 

hậu quả sau chiến tranh. 

- Đến năm 1986 đổi tên thành Công ty Thiết bị vật tư y tế Quảng Nam Đà Nẵng 

chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí như giường, tủ, bàn sinh ... cung cấp cho các 

bệnh viện trong tỉnh. 

- Năm 1997 khi Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tách thành hai đơn vị hành chính thì 

Công ty chuyển về trực thuộc Bộ Y tế, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thiết 

bị Y tế Việt Nam lấy tên là Công ty Thiết bị Y tế Trung Ương 3 Đà Nẵng theo 

Quyết định số 34/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ y tế ngày 13/ 01/1997. 

- Năm 2004 thực hiện chủ trương Cổ phần hoá các Doanh nghiệp của Nhà nước, 

Công ty được đổi tên  thành Tổng công ty cổ phần Y tế DANAMECO theo Quyết 

định số 3596/ QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế ngày 12/10/2004 và chính thức đi 

vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 07/2005 trong đó vốn Nhà 

nước là 43%. 

b. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 

Năm 2004 thực hiện chủ trương Cổ phần hoá các Doanh nghiệp của Nhà nước, 

Công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần Y tế DANAMECO theo Quyết định số 

3596/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế ngày 12/10/2004 và chính thức đi vào hoạt 

động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 07/2005. 

c. Niêm yết:   
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Ngày 23/11/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết Cổ phiếu 

Công ty. Ngày 16/02/2011 Cổ phiếu Công ty giao dịch lần đầu trên Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán DNM và số lượng cổ phiếu niêm 

yết là 2.411.510 cổ phiếu. 

d. Các sự kiện khác:  

+ Đại hội đồng cổ đông 2011 thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối 

với Bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hoa thay thế. 

+ Công ty con - Công ty TNHH MTV Danameco Quảng Nam đã được giải thể vào 

ngày 22/9/2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua vào ngày 

17/5/2011. Sau ngày giải thể, toàn bộ nguồn vốn, tài sản của Công ty con này đã được 

hạch toán sáp nhập vào số liệu Công ty mẹ. 

+ Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 theo tinh thần nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông là 

5% vào ngày 29/12/2011. 

2. Quá trình phát triển 

a. Ngành nghề kinh doanh:  

        Sản xuất: thuốc, thiết bị vật tư y tế Bông băng gạc y tế, các sản phẩm dùng một 

lần trong phẫu thuật, gói đỡ đẻ sạch, các sản phẩm cấp cứu chấn thương, thiên tai 

thảm hoạ. 

        Kinh doanh – Xuất nhập khẩu: vật tư, nguyên liệu, dụng cụ thiết bị y tế, sinh 

phẩm y tế, hoá chất xét nghiệm, hóa chất chống dịch, hóa chất công nghiệp, dụng cụ 

thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

Dịch vụ: 

- Dịch vụ tư vấn sửa chữa, bảo trì thiết bị, dụng cụ y tế; dịch vụ tư vấn thiết kế 

xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X- quang và các công trình 

chuyên ngành y tế; 

- Cung cấp dịch vụ hậu cần, công  ích cho  Bộ Y tế: tiếp nhận,quản lý và phân 

phối hàng cho các chương trình viện trợ khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; 

- Kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh); thuốc tẩy trùng, thiết bị tẩy 

trùng và xử lý môi trường; 

- Dịch vụ tẩy trùng và xử lý môi trường. 

b. Tình hình hoạt động:  
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Từ sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, dưới sự điều hành của Hội đồng 

quản trị Ban Tổng giám đốc công ty, Công ty đã có sự thay đổi cơ cấu bộ máy, nhân 

sự điều hành phù hợp, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã có sự thay đổi tích 

cực; do vậy hiệu quả công việc và tình hình sản xuất kinh doanh đã tiến triển rất tốt so 

với giai đoạn còn là một doanh nghiệp Nhà Nước.   

3. Định hướng phát triển 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã xác định rõ mục tiêu, chiến 

lược phát triển như sau: 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  

-  Xây dựng và giữ vững thương hiệu uy tín tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam 

Á. 

- Doanh nghiệp dẫn đầu của ngành Trang thiết bị y tế VN trong sản xuất - Kinh 

Doanh và chung tay vì sức khỏe cộng đồng. 

- Bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển bền vững theo chiến lược y tế Quốc 

Gia 2010 - 2020. 

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Về sản phẩm: 

- Sàng lọc và lựa chọn sản phẩm kinh doanh lợi thế để đầu tư tăng tốc, chiếm lĩnh ít 

nhất 60% thị phần trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. 

- Ưu tiên đầu tư cho những sản phẩm đang có lợi thế cạnh tranh cao để đổi mới công 

nghệ, hợp lý hóa đi liền với mở rộng sản xuất công nghiệp, để nâng cao chất lượng 

sản phẩm hàng hóa y tế, hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng 

nhu cầu tối ưu cho công tác y tế nước nhà theo mục tiêu chiến lược y tế Quốc gia 

2010 - 2020, và xuất khẩu, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, bảo toàn vốn và 

sinh lợi cho cho Cổ đông.  

- Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến trong sản xuất và phát triển sản phẩm 

mới.  

Về công tác Marketing: 

- Chú trọng đầu tư cho công tác marketing, quảng bá thương hiệu DANAMECO, 

nâng cao hình ảnh của công ty, tăng  cường  năng  lực  cạnh  tranh  trong  các  hoạt  

động  kinh doanh. 

- Cải thiện chất lượng dịch vụ của các kênh phân phối truyền thống, đồng thời mở 

rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối khác để phủ kín thị trường tiêu thụ sản phẩm 
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của DANAMECO, đảm bảo tiếp cận trực tiếp đến nhóm các khách hàng mục tiêu 

nhằm tối đa hóa lợi ích hai bên. 

- Đưa DANAMECO trở thành một trong những nhà sản xuất bông băng gạc, găng tay 

y tế, khẩu trang y tế, cấp cứu chấn thương, phòng chống dịch bệnh uy tín hàng đầu tại 

Việt Nam và trở thành thương hiệu nổi tiếng, thân thiện trong khu vực. 

Về tài chính: 

- Cấu trúc lại nguồn vốn; kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử dụng vốn hiệu 

quả. 

- Đa dạng hình thức huy động vốn kết hợp với phát hành thêm cổ phiếu để phục vụ 

cho việc phát triển sản xuất kinh doanh theo mục tiêu. 

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, tăng cường khả năng tự chủ về tài chính 

của công ty hạn chế tối đa những rủi ro về tài chính trong cơn bão giá và lãi suất ngân 

hàng . 

Về nguồn nhân lực:  

- Không ngừng đào tạo nâng tầm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện văn 

hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện 

có.  

- Xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nhân tài nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu 

cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo xu hướng hội nhập và lợi thế ngành. 

- Bằng những chính sách đãi ngộ, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập 

cho người lao động, giữ vững nguồn lực lao động để ổn định và phát triển sản xuất 

bền vững.  

Về công tác tổ chức, quản lý:  

- Tuân thủ qui định của Pháp luật, giữ vững uy tín với khách hàng.  

- Vận hành trôi chảy hệ thống quản lý chất lượng và quản trị doanh nghiệp ERP nhằm 

kip thời công bố thông tin chính xác cho các cơ quản lý và tiện ích giao dịch với 

khách hàng và cổ đông. 

- Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự, xây dựng cơ chế lương thưởng, 

động viên khuyến khích nhân viên làm việc tự giác và chuyên nghiệp, nâng cao hiệu 

quả kinh doanh cho công ty. 

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty. 
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm. 
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Năm 2011 là năm rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung 

và DANAMECO nói riêng, tình hình lãi suất ngân hàng và tỉ giá không ngừng biến 

động theo chiều hướng bất lợi cho doanh nghiệp. Nhưng với sự nổ lực của HĐQT, 

Ban giám đốc và CBCNV DANAMECO đã đạt được kết quả theo biểu mẫu bên dưới. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.  
Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2011 Thực hiện 2011 Tỉ lệ  
TH/KH 2011

Doanh thu thuần  210,000,000,000 215.682.831.835 102.71% 

Tổng lợi nhuận trước thuế  15,640,000,000 3.976.882.463 25.42% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN  11,730,000,000 2.970.536.102 25.32% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.864,17 1.231,82 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm.  
- Công ty con Công ty TNHH MTV Danameco Quảng Nam đã được giải thể vào 

ngày 22/9/2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua vào ngày 

17/5/2011. Sau ngày giải thể, toàn bộ nguồn vốn, tài sản của Công ty con này đã được 

hạch toán sáp nhập vào số liệu Công ty mẹ. 

- Đại hội đồng cổ đông 2011 thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với 

Bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hoa thay thế. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai. 
- Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, gia tăng giá trị doanh nghiệp 

và nâng cao lợi ích cho cổ đông, tiết kiệm tối đa các chi phí để đảm bảo lợi nhuận.  

- Tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh của công ty, giữ vững thị trường truyền 

thống, khai thác phát triển mở rộng thị trường mới, đa dạng hóa kênh phân phối nhằm 

khai thác tối đa năng lực sản xuất của Công ty, hướng đến xuất khẩu mạnh sang các 

thị trường trong khu vực và Nhật Bản. 

- Nâng cao thu nhập người lao động, đào tạo, tuyển dụng, tăng cường chất lượng  

chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công việc. 

- Tăng cường công tác quản trị, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.  

III. Báo cáo của Ban Giám đốc. 
1. Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011. 
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM  
2010 

NĂM 
2011 

1 Cơ cấu tài sản      

 - Tài sản dài hạn/ tổng tài sản % 28,46 32,07 

 - Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản % 71,54 67,93 

2 Cơ cấu nguồn vốn      

 - Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn % 64,46 68,50 

 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn % 35,54 31,50 

3 Khả năng thanh toán      

 - Khả năng thanh toán nhanh lần 0,68 0,79 

 - Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,17 1,12 

4 Tỷ suất lợi nhuận      

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản % 4,98 2,12 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần % 3,39 1,38 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở 

hữu 
% 14,00 6,73 

5 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 - Vòng quay hàng tồn kho lần 5.60 5.06 

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản  lần 1.47 1.29 

 

- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân 
dẫn đến biến động): Không có 
-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: 18.292 đ/cổ phiếu 
-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không có 
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 
                    Cổ phiếu thường: 2.411.510 cổ phiếu 

        Cổ phiếu ưu đãi: không có 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 2.411.510 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): Không có 
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 01 

năm 2011 là 5%, dự kiến chi trả đợt 02 năm 2011 bằng cổ phiếu là 5% và phát hành 

cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 5:1. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm tài chính TH 
2010 

KH 
2011 

TH 
2011 

TH2011/ 
KH2011 

TH2011/ 
TH2010 



DANAMECO “DNM” - Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 7 

 

Doanh thu thuần 180.796 210.000 215.682 102.70% 119.30%
Tổng lợi nhuận trước thuế 8.066 14.165 3.976 28.06% 49.29%

Lợi nhuận ròng 6.137 10.624 2.970 27.96% 48.39%

Lãi cơ bản/Cổ phiếu 2.545 1.231  
 

- Qua kết quả thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tổng 

công ty, nhận xét một số vấn đề chủ yếu, như sau: 

+ Về doanh thu: Hoàn thành 102.70% so với kế hoạch năm 2011.  

+ Về lợi nhuận trước thuế TNDN: Hoàn thành 28.06% so với kế hoạch năm 

2011. 

- Nguyên nhân chính của việc không đạt được mức lợi nhuận kế hoạch như sau:  

+  Không phát hành được cổ phần trong năm 2010 dẫn đến tăng chi phí tài 

chính. Trong khi đó lãi suất ngân hàng trong năm 2011 giao động từ 20-

24%/năm, chi phí tài chính theo KH 2011 chỉ có 6 tỷ, TH2011 là hơn 12 tỷ. 

+ Mở rộng thị trường để tăng doanh số từ đó chi phí bán hàng tăng cao. 

+ Giá bán ra được xác định thông qua thầu trọn gói ngay từ cuối năm trước, mà 

Công ty không được quyền thay đổi hay tăng giá so với hợp đồng đã ký. 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được.   
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã thực hiện tái cơ 

cấu bộ máy tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ CBCNV các phòng ban cụ thể như thành lập 

mới phòng Kiểm soát nội bộ, sáp nhập phòng Hành chính Nhân sự, luân chuyển 

CBCNV giữa các phòng ban để phát huy hết khả năng, năng lực của từng CBCNV. 

- Các biện pháp kiểm soát: Công ty điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui 

chế, qui định để tăng cường công tác kiểm soát nội bộ như: qui định kiểm soát hồ sơ; 

qui định kiểm soát tài liệu; qui định quản lý con dấu; qui trình lập và luân chuyển 

chứng từ nhập xuất hàng hóa; qui định lập và luân chuyển chứng từ kế toán; qui chế 

tài chính; qui chế quản lý nội bộ; qui định an toàn vệ sinh lao động phòng cháy chữa 

cháy, bảo vệ môi trường….. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 
-  Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của 

Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới. 

Tổng Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2012 như sau:   

Đơn vị tính: Đồng 
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CHỈ TIÊU Thực hiện 2011 Kế hoạch 2012 Tỉ lệ 
KH2012/2011 

Tổng doanh thu  215.682.831.835 248,500,000,000 115.21%

Tổng lợi nhuận trước thuế 3.976.882.463 14,000,000,000 352.11%

Lợi nhuận sau thuế 2.970.536.102 10,500,000,000 353.53%

Cổ tức 10% Dự kiến 10-20% 

 

- Giải pháp thực hiện:  
+ Mở rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối khác để phủ kín thị trường tiêu 

thụ sản phẩm của Công ty.  

+ Không ngừng đầu tư, nghiên cứu, nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm để 

đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

+ Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự, xây dựng cơ chế lương thưởng, đào 

tạo mới nhằm động viên khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

+ Tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định, lâu dài và từng bước 

liên doanh, liên kết với các Công ty sản xuất nguyên liệu.  

+ Áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp quản trị ERP để quản 

trị doanh nghiệp và kịp thời công bố thông tin chính xác. 

IV. Báo cáo tài chính. 

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2011 (Phụ lục 1) 

- Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán 2011 (Phụ lục 2) 

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán. 

 1. Kiểm toán độc lập 

a. Đơn vị kiểm toán độc lập 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 

Địa chỉ: Lô A92 – đường 30 tháng 4, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.  

Điện thoại: 05113-3639639   Fax: 05113-3639638 

b. Ý kiến kiểm toán độc lập:  

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tháng 12 

năm 2011 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 Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 
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c.  Các nhận xét đặc biệt: Không có 

2. Kiểm toán nội bộ: Chưa có 

VI. Các công ty có liên quan. 
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không có 

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do DANAMECO nắm giữ:  

Công ty TNHH một thành viên DANAMECO Quảng Nam  

3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 

Công ty con Công ty TNHH MTV Danameco Quảng Nam đã được giải thể vào ngày 

22/9/2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua vào ngày 

17/5/2011. Sau ngày giải thể, toàn bộ nguồn vốn, tài sản của Công ty con này đã được 

hạch toán sáp nhập vào số liệu Công ty mẹ. 

4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan. 

a. Tóm tắt tình hình hoạt động:  

- Công ty TNHH một thành viên DANAMECO Quảng Nam được thành lập vào ngày 

29/01/2007, trên cơ sở vốn góp của Tổng công ty cổ phần Y tế DANAMECO. 

- Ngành nghề hoạt động kinh doanh chủ yếu: 

+ Sản xuất các loại bao bì carton; 

+ Các sản phẩm bông băng gạc vật tư y tế;  

+ Các sản phẩm dùng trong phẫu thuật; Găng tay cao su y tế. 

+ Các sản phẩm phục vụ sức khỏe sinh sản, cấp cứu chấn thương, thiên tai, 

dịch bệnh và các sản phẩm phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng;  

+ Dịch vụ kho, bãi, tiếp nhận, dự trủ, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vân hành 

thiết bị hàng hoá y  tế. 

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 2, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam. 

b. Tóm tắt tình hình tài chính công ty con: 

Toàn bộ nguồn vốn, tài sản của Công ty con này đã được hạch toán sáp nhập vào số 
liệu Công ty mẹ. 
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VII. Tổ chức và nhân sự 
1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

a.  PHẠM THỊ MINH TRANG  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 

- Giới tính   : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh : 14/01/1953  

- Nơi sinh   : Xã Điện Hoà - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam 

- Số CMND   : 200034213 ngày 08/07/2009 cấp tại: CA Đà Nẵng 

- Quốc tịch   : Việt Nam     

- Dân tộc   : Kinh    

- Quê quán   : Xã Điện Hoà - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam 

- Địa chỉ thường trú  : 128 Tống Phước Phổ - Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng 

- Số điện thoại cơ quan  : 05113.823951 

- Số điện thoại di động     : 0903.501611   

- Trình độ văn hoá  : 12/12   

- Trình độ chuyên môn : Đại Học - Dược Sỹ.  

       Chuyên khoa cấp I Quản lý y tế (sau Đại học)

 Quá trình công tác:  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Sản xuất-Công nghệ-Kỹ thuật)  

TT
 D

VY
T-

TH
 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Kế hoach-Tài chính-Đầu tư) 

PH
Ò

N
G

 
T.

C
H

ÍN
H

-K
T 

K
H

O
 N

PL
 

PH
Ò

N
G

  
TỔ

 C
H
Ứ

C
-H

C
 

PH
Ò

N
G

  
XN

K
-Đ

.N
G

O
Ạ

I 

PH
Ò

N
G

 Q
A

 

XN
SX

 B
B

G
-

VT
YT

-H
C

 

C
.T

Y 
TN

H
H

 M
tv

 
D

A
N

A
M

EC
O

-Q
N

 
K

H
O

 N
PL

 
-T

P 

K
H

O
 

H
Ậ

U
 C
Ầ

N
 

TR
U

N
G

 T
Â

M
 

D
VK

T-
H

C
YT

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Kinh doanh-Dịch vụ-Thị trường) 

PH
Ò

N
G

 
TH

Ị T
R
Ư
Ờ

N
G

 

PH
Ò

N
G

 
K

IN
H

  D
O

A
N

H
 

K
H

O
 K

D
 

G
SP

 

K
H

O
 T

P 
PH

Ò
N

G
 

K
Ế 

H
O
Ạ

C
H

-T
H

 

C
H

I N
H

Á
N

H
 –

 
C
Ử

A
 H

À
N

G
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 

1968-1982 Nhân viên y tế, ngành y tế Quảng Nam – Đà Nẵng

1983-1990 Cán bộ nghiệp vụ quản dược, Sở y tế Quảng Nam 

– Đà Nẵng 

1991-1997 Giám đốc Cty Thiết bị vật tư y tế Tỉnh QN-ĐN 

1997-2005 Giám đốc Cty thiết bị y tế TW3 thuộc Bộ y tế 

2005-nay Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO 

- Chức vụ tại Tổng Công ty hiện nay:  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc, Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 

b.  NGUYỄN KIỆM   Phó chủ tịch HĐQT/Phó TGĐ phụ trách KD 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 03/04/1966  

- Nơi sinh   : Xã Hoà Tiến – Huyện Hoà Vang – Tp Đà Nẵng 

- Số CMND   : 200832895 ngày 23/06/2005 cấp tại CA Đà Nẵng 

- Quốc tịch   : Việt Nam     

- Dân tộc   : Kinh    

- Quê quán   : Xã Hoà Tiến – Huyện Hoà Vang – Tp Đà Nẵng 

- Địa chỉ thường trú  : 86 Trần Hữu Trang – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng. 

- Số điện thoại cơ quan  : 0511.3892097 

- Số điện thoại di động :0903555195   

- Trình độ văn hoá  : 12/12   

- Trình độ chuyên môn : Đại Học Quản Trị Kinh Doanh; Đại học Luật

 Quá trình công tác  :  

Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 

1987 – 1996 Kế toán, Công ty Bách hóa Vải sợi Miền Trung

1996 – 2005 Trưởng phòng kinh doanh thị trường 

2005 - nay   Phó Tổng giám đốc kinh doanh thị trường, Tổng 

công ty cổ phần Y tế DANAMECO 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Kinh doanh thị trường 

c. NGUYỄN TẤN TIÊN  Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Kế toán 

trưởng 
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- Giới tính   : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 12/06/1964  

- Nơi sinh   : Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam 

- Số CMND   : 200491836 ngày 25/07/2006 cấp tại: CA Đà Nẵng 

- Quốc tịch   : Việt Nam     

- Dân tộc   : Kinh    

- Quê quán   : Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam 

- Địa chỉ thường trú  : 02 Triệu Việt Vương – Q. Sơn Trà – Tp Đà Nẵng 

- Số điện thoại cơ quan  : 0511.3818478 

- Số điện thoại di động : 0903591296   

- Trình độ văn hoá  : 12/12   

- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh- Chuyên 

ngành kế toán tài chính 

- Quá trình công tác:  

Thời Gian Chức danh, Đơn vị công tác 

1989- 1993 Kế toán trưởng Xí nghiệp Liên Hiệp Lâm – Công- Nông 

nghiệp 

1994- 1996 Kế toán trưởng Công ty Thiết bị Vật tư y tế Quảng Nam - 

Đà Nẵng 

1997 – 2005 Kế toán trưởng Công ty Thiết Bị Y Tế TW3 Đà Nẵng 

2006 - nay   Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Tổng công ty cổ 

phần Y tế DANAMECO 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

thường trực Phụ trách Kế hoạch – Tài chính, kiêm Kế Toán trưởng 

d. Lương Việt Hùng         Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất    

- Giới tính  : Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 25/10/1961 

- Nơi sinh  : Tam Mỹ- Núi Thành - Tam Kỳ - Quảng Nam 

- Số CMND  : 201599257 cấp ngày 3/04/2007  Nơi cấp CA Đà Nẵng 

- Quê quán  : Tam Mỹ - Núi Thành – Tam Kỳ - Quảng Nam 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 26 Phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

- Trình độ văn hoá : 12/12 
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- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá kỹ thuật ngành cao phân tử, cử nhân kinh 

doanh Ngoại Thương 

- Quá trình công tác: 

Thời gian  Chức danh, Đơn vị công tác 

1987-1993 Nhân viên kỹ thuật công nghệ SX xăm lốp ô tô, Công ty 

cao su Đà Nẵng 

1993-1998  Quản đốc phân xưởng đế giày, Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

1998-2002  Trưởng phòng kỹ thuật, XN giày vải, Công ty Hữu nghị ĐN 

2002-2005  Giám đốc Nhà máy đế giày- Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

2005-2006  Phó phòng kỹ thuật- Công ty Hữu nghị Đà Nẵng 

2006-2007 Nhân viên kỹ thuật thiết kế và nghiên cứu sản phẩm mới, 

Công ty Xây lắp và công nghiệp tàu thuỷ Miền Trung 

2007-2008 Phó giám đốc Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và Vật tư 

Y tế Hòa Cường, Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 

2008 - nay         Phó TGĐ phụ trách sản xuất, Tổng công ty CP Y tế 

Danameco 

Chức vụ tại Công ty hiện nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất 

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2011:  

Không có 

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tổng thu nhập trong năm 2011 (Tiền lương, 

thưởng) 

 1. DS. Phạm Thị Minh Trang : 268.011.933 đồng 

 2. Ông Nguyễn Kiệm  : 149.618.254 đồng 

 3. Ông Nguyễn Tấn Tiên  : 201.999.116 đồng 

 4. Ông Lương Việt Hùng  : 125.052.706 đồng 

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:  
- Số lượng CBCNV toàn Tổng công ty tính đến 31/12/2011: 484 người 

Khối gián tiếp:  162 người 

Khối trực tiếp:   322 người 

- Chính sách đối với người lao động:  

  + Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 (tiền lương và thưởng): 3.200.00 

đồng.  
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  + Chính sách phân phối tiền lương: Đối với lao động trực tiếp hưởng lương 

theo sản phẩm, khối gián tiếp hưởng lương theo doanh thu. 

+ Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng thi đua, 

thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất… được công ty thực 

hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.  

  + Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 

lao động, bảo hộ lao động, đào tạo được công ty thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều được Tổng Công ty đáp 

ứng.   

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm 
soát. 
Năm 2005, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần số lượng thành viên HĐQT và 

BKS trong nhiệm kỳ 2005-2009 như sau:  

           - Hội đồng quản trị: 

           1. DS. Phạm Thị Minh Trang   Chủ tịch HĐQT 

                      2. Ông Nguyễn Văn Hoa  Phó chủ tịch HĐQT 

                      3. Ông Nguyễn Kiệm  Ủy viên 

                      4. Ông Nguyễn Tấn Tiên  Ủy viên 

                      5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Ủy viên 

            - Ban kiểm soát:  

                     1. Ông Đặng Văn Đấu  Trưởng ban 

                     2. Ông Nguyễn Ngô                   Ủy viên 

                     3. Ông Đặng Quốc Tuấn             Ủy viên 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (07/05/2010) đã bầu HĐQT và BKS cho 

nhiệm kỳ 2010-2014 như sau: 

              -  Hội đồng quản trị: 

1. DS. Phạm Thị Minh Trang   Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Nguyễn Kiệm   Phó chủ tịch HĐQT 

3. Ông Nguyễn Tấn Tiên  Ủy viên 

4. Ông Quách Mạnh Hào  Ủy viên 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Ủy viên 

              - Ban kiểm soát:  

1. Ông Ngô Quang Hùng  Trưởng ban   

2. Ông Phạm Thứ Triệu  Thành viên 
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3. Bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc Thành viên 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (17/05/2010) đã miễn nhiệm thành viên 

Ban kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn 

Hoa thay thế.  

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty. 
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát 
viên: 
a. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 
- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên độc lập không điều 

hành: 

1. DS. Phạm Thị Minh Trang       Chủ tịch HĐQT    

2. Ông Nguyễn Kiệm        Phó chủ tịch HĐQT   

3. Ông Nguyễn Tấn Tiên       Ủy viên    

4. Ông Quách Mạnh Hào              Ủy viên (Độc lập, không điều hành) 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm       Ủy viên (Độc lập, không điều hành) 

- Ban kiểm soát:  gồm 03 thành viên: 

     1. Ông Ngô Quang Hùng                Trưởng ban   

     2. Ông Phạm Thứ Triệu                Thành viên   

     3. Ông Nguyễn Văn Hoa       Thành viên    

b. Hoạt động của HĐQT.  
- Năm 2011 hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo qui định của Pháp 

luật và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.  

- Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2011, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp 

trực tiếp và có các cuộc trao đổi qua điện thoại, email để thảo luận bàn bạc triển khai 

nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, theo đó: 

+ Giải thể Công ty TNHH MTV Danameco Quảng Nam, thành lập đơn vị Xí 

nghiệp sản xuất vật tư y tế Quảng Nam hạch toán phụ thuộc. 

+ Chuyển đổi mô hình hoạt động cửa hàng kinh doanh thiết bị vật tư y tế có địa 

chỉ tại 79 Hải Phòng để thành lập Chi nhánh Tổng công ty cổ phần y tế 

DANAMECO tại Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty. 
+ Ban hành các quyết định về các chủ trương, chính sách như qui chế Công ty, 

thực hiện tái cấu trúc các phòng ban, cơ cấu nhân sự tại Công ty. 
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+ Đề ra một số chiến lược phát triển trung và dài hạn; một số chủ trương đầu tư sử 

dụng hiệu quả những diện tích đất công ty đang sở hữu và thuê dài hạn của Nhà 

nước. 

+ Chỉ đạo việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề xuất kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2012. 

+ Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 

+ Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 01 năm 2011 

+ Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty. 

+ Và các công việc khác 

c. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 
Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp và hoạt 

động của HĐQT. Xem xét nghiên cứu, đề xuất và cho ý kiến về các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của HĐQT làm cơ sở để HĐQT ban hành các quyết định và nghị quyết có 

liên quan. 

d.  Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Chưa có 
 

e.  Hoạt động của Ban kiểm soát: 
Năm 2011, Ban kiểm soát thực hiện tốt các nhiệm vụ, luôn tập trung kiểm tra giám sát 

hoạt động của HĐQT và Ban điều hành về việc chấp hành luật pháp, điều lệ, nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính sách đối 

với người lao động, tham dự các cuộc họp HĐQT và đóng góp một số ý kiến liên 

quan đến công tác điều hành, quản lý tại Công ty.  
 

f. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 
Cần tiếp tục ban hành và hoàn thiện các qui chế quản lý, tăng cường hơn nữa việc 

kiểm tra theo dõi đánh giá quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT 

g. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Kiểm 
soát viên: 
Theo qui định của Nhà nước và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo đó mức 

thù lao năm 2011 cụ thể như sau: 

  Hội đồng quản trị: 

Chủ tịch hội đồng quản trị  : 5.000.000 đồng/tháng 

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  : 3.000.000 đồng/tháng 

Thành viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng 
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  Ban kiểm soát 

Trưởng ban kiểm soát  : 2.500.000 đồng/tháng 

Thành viên ban kiểm soát  : 1.500.000 đồng/tháng 

h. Số lượng thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ 
đào tạo về quản trị công ty. 
 Hội đồng quản trị: DS. Phạm Thị Minh Trang 

    Ông. Nguyễn Kiệm 

    Ông. Nguyễn Tấn Tiên 

    Ông. Quách Mạnh Hào 

    Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm 

  Ban kiểm soát:  Ông. Ngô Quang Hùng 

    Ông. Phạm Thứ Triệu 

i. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành 
viên HĐQT (so với thời điểm lập BCTC năm trước):  
Tỉ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2011 không thay 

đổi so với thời điểm 31/12/2010 

STT Tên cổ đông Số  
CMND Ngày cấp Nơi cấp Số cổ 

phần Tỷ lệ 

1 Phạm Thị Minh Trang 
 

200034213
 

08/07/2009
 

CA Đ. Nẵng 
  

288,490  11.96%

2 Nguyễn Kiệm 
 

200832895
 

23/06/2005
 

CA Đ. Nẵng 
  

56,660  2.35%

3 Nguyễn Tấn Tiên 
 

200491836
 

25/07/2006
 

CA Đ. Nẵng 
  

8,000  0.33%

4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 
 

010455447
 

19/08/1996
 

CA Hà Nội 
  

75,000  3.11%

5 Quách Mạnh Hào 
 

012159661
 

01/08/1998
 

CA Hà Nội 
  

0  0%

j. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty 
của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều 
hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng 
nói trên: Không có 
k. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành 
viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm 
soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.  
Không có 
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  
2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước: 
- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 

- Địa chỉ: Số 01 ngõ 135 Núi Trúc – Ba Đình – Hà Nội 
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- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 111335 Cấp ngày 19/10/1996 do Sở KH-

ĐT  TP. Hà Nội cấp 

- Người đại diện phần vốn Nhà nước: Ông Nguyễn Tấn Tiên. 

- Số lượng và tỉ lệ cổ phần sở hữu trong công ty: 

+ Số lượng: 215.000 cổ phần 

+ Tỉ lệ: 8.92% 

- Những biến động về tỉ lệ sở hữu cổ phần: Không có 

2.2.  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn:  
a. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH THĂNG LONG 

- Địa chỉ: P112 tầng 11 tòa nhà Viglacera số 1 Láng Hòa Lạc, Từ Liêm, Hà Nội 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103017008 Cấp ngày 25/04/2007 do Sở 

KH-ĐT  TP. Hà Nội cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Tư vấn nghiên cứu thị trường, quảng cáo và marketing 

+ Tư vấn cung cấp các giải pháp về quản lý, kinh doanh phân phối 

+ Tư vấn đầu tư 

+ Tư vấn khoa học kỹ thuật quản lý  

+  ………………………… 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 557.900 cổ phần 

- Tỉ lệ: 23.13% 

b. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 

- Địa chỉ: 273 Kim Mã - P. Giảng Võ - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội 

- Giấy chứng nhận số: 05/GCNTVLK-1 Cấp ngày 25/04/2007 do Trung Tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+  Môi giới chứng khoán 

+  Tự doanh chứng khoán 

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán 

+  Bảo lãnh phát hành chứng khoán 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 217.000 cổ phần 

- Tỉ lệ: 9.00% 

c. DS. Phạm Thị Minh Trang 

-  Địa chỉ: 128 Tống Phước Phổ - Q.Hải Châu – Đà Nẵng 
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- Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc - Tổng công ty Cổ phần Y tế 

DANAMECO. 

- Sổ lượng cổ phần sở hữu: 288.490 cổ phần 

- Tỉ lệ: 11.96% 

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập 
Theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005, cổ đông sáng lập không được 

chuyển nhượng số cổ phần sáng lập của mình trong thời hạn là 03 năm kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Vậy, đến ngày 31 tháng 12 

năm 2011 đã hết thời hạn 03 năm, các hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập 

đã được tháo gỡ. 

2.4. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:  
Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011, Cổ đông góp 
vốn nước ngoài có 01 người với cổ phiếu nắm giữ là 100 cổ phiếu. 
Tên: Wataru Miyazawa   
Địa chỉ: 6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan  
Điện thoại: +81-90-1047-7180 
 
 
Nơi nhận: 

- UBCKNN; 
- SGDCKHN; 
- HĐQT, BKS Cty; 
- BGĐ Cty; 
- Lưu. 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
                        TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 
 

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG 
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