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3. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc :  

- Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2019 đã bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 thành viên. Trong đó Ông Bùi Xuân Hưởng là Chủ 
tịch HĐQT, Ông Nguyễn Đình Khái được phân công giữ chức Tổng Giám đốc điều hành. 

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, bán niên,  năm theo đúng quy định Điều lệ; Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có 
đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự,; Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

- Dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3 đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tâm 
huyết, dám nghĩ dám làm đem lại lợi ích nhất về cho đơn vị; Trong năm 2019 Ban Tổng Giám đốc cũng đã thể hiện tính tuân thủ đối với các quy định về 
quản trị, điều hành, pháp luật về thuế, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ 
các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông  và HĐQT giao. Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công 
tác quản lý tài chính, công tác đầu tư… hướng đến mục tiêu của HĐQT đề ra là tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; Tiếp tục 
kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tăng tính chủ động, phân công cụ thể cho từng phòng ban là yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của 
công ty đạt được những kết quả khả quan và liên tục phát triển trong bối cảnh nền kinh tế nhiều khó khăn và biến động bất thường . 

- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của 
Nhà nước. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc  

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của công ty trên cơ sở tuân 
thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh được minh bạch, lành mạnh. 

- Ban lãnh đạo công ty đã  tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ; Những kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được nghiêm túc 
xem xét và phúc đáp đầy đủ. 

Trong năm 2019,  Ban Kiểm soát công ty không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các Cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều 
hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty. 

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có 

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán  và giao dịch của người có liên 
quan của công ty với chính công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
 (Nếu có) 

Chức vụ tại 
 công ty (Nếu có) 

Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Lý do 

1 Bùi Xuân Hưởng  
Chủ tịch HĐQT 

 
012899717 21/7/2006 

CA  
Hà Nội 

236C Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

24/04/2014   

2 Đinh Văn Cường  
Thành viên HĐQT 

 
03406400000

4 
13/11/201

2 

Cục cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

P305-G2-Tổ 23, Trung 
Liệt, Hà Nội 

24/04/2014   
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3 Nguyễn Đình Khái  
Thành viên HĐQT 

Tổng giám đốc 
02707500003

0 
11/01/201

6 

Cục cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

P1112 Nơ 1A tổ 20, 
Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 
01/03/2017   

4 Nguyễn Thanh Tuấn  Thành viên HĐQT 
00108000099

1 
11/01/201

6          

Cục cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

Lô 36 – BT1 – X2 Bắc 
Linh Đàm, P.Hoàng 

Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà 
Nội 

24/05/2019   

5 Nguyễn Hồng Nhung  Thành viên HĐQT 012806995 
30/05/201

3 
CA Hà Nội 

Số 38 ngách 25/59 Vũ 
Ngọc Phan, Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà Nội 

24/05/2019   

6 
Trương Thị Nguyệt 
Hoa 

 Trưởng BKS 030944468 
19/03/200

8 
CA  

Hải Phòng 
Số 1 Dư Hàng,Lê Chân, 

Hải Phòng 
24/04/2014   

7 Lê Văn Hùng  Thành viên BKS 
02708200036

7 
20/12/201

6 

Cục cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

 
Căn hộ 2130 tòa CT8A 
KĐT Đại Thanh, xã Tả 
Thanh Oai, Thanh Trì, 

Hà Nội 

24/05/2019   

8 Trần Anh Tuấn  Thành viên BKS 
00108002528

7 
05/03/201

9 

Cục cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

Phòng 310B Chung cư 
Helios 75 Tam Trinh, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

24/05/2019   

9 Trần Thị Hà Thu  Kế toán trưởng 031413949 
11/12/200

9 
CA 

 Hải Phòng 

Số 19A ngõ 1033 
đường 5/7 Hùng 

Vương, Hồng  Bàng, 
Hải Phòng 

01/08/2019   

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số giấy NSH, 
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 
sở chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty 

Số nghị quyết/Quyết 
định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT… 
thông qua (nếu có, nêu 

rõ ngày ban hành) 

Số lượng, tỷ 
lệ nắm giữ 

cổ phiếu sau 
khi giao dịch 

Ghi chú 

         
 

 
















