
C T Y C P D lTOC L A M D O N G 

L A D O P H A R 

C O N G H O A X A H O I C H U N G H I A V I E T NAM 

Doc lap - T u do - Hanh phuc 

Da Lgt, ngay 01 thdng 03 nam 2019 

T H U M O I 

T h a m d y D a i hoi dong co dong thircmg nien n a m tai ch inh 2018 

Kinh gui: Q u i co dong C o n g ty C P Diro'c L a m Dong L a d o p h a r 

Can c u d ieu le ve to chuc va hoat dong cua Cong t y Co phan D u g c L a m Dong 
Ladophar, H o i dong Quan t r i Cong ty k i n h m o i Q u y co dong den tham dir Da i hoi co dong 
thuong nien nam tai ch inh 2018 n h u sau; 

1. Thcri gian: 07h30 ngay 20 thang 03 nam 2019 

2. D ja diem: H o i t r u o n g Cong t y 18 Ngo Quyen - P h u a n g 6 - T p D a La t - T i n h Lam Dong 

3. Noi dung D a i hoi : 
• Bao cao hoat dong ci ia H o i dong quan t r i nam 2018 va ke hoach hoat dong nam 

2019 

• Bao cao hoat dong cua Ban d i eu hanh nam 2018 va ke hoach san xuat k i n h doanh 
nam 2019 

• Bao cao hoat dong cua Ban k i e m soat nam 2018 'va ke hoach hoat dong nam 2019 

• I hong qua Bao cao ta i ch inh 2018, quySt toan thu lao H D Q T B K S nam 201 8 \
ke hoach 2019, lua chon cong t y k i e m toan B C T C nam 2019.. . 

• M o t so no i dung khac. 

4. T h a n h phan tham dy : 

- Tat ca cac co dong sof hiJu chung khoan cua Cong t y Co Vhkn c6 phan Dugc L a m 

dong Ladophar theo danh sach co dong chot den ngay 26/02/2019 

- NhiJng CO dong khong the den d u dai ho i co the uy quyen bang van ban cho ngua i 

khac dai dien tham gia D H C D . Viee uy quyen ch i dugc thuc h ien mot Ian, ngua i dugc uy 

quyen khong dugc uy quyen cho n g u a i t h u ba. 

- Co dong nam g i i j 5 % tong so co phan t r a len t r ong t h a i g ian l ien tuc t u sau (06) 

thang CO quyen k i en ngh i cac van de bang van ban, g u i ve Cong t y t ruac ngay to chuc Da i 

ho i i t nhat la 03 ngay. 

5. Dang ky d u hop: 

- De tao d ieu k ien cho cong tac to chuc D a i h o i dugc chu dao, de nghi Qu> Co dong 
xac nhan vice tham d u hop (hoac l i y quyen d u hgp) g u i ve Cong t y co phAn Dugc Lam Dong 
Ladophar hoac qua emai l : hcns@ladophar. com .vn cham nhat tru-o'c 16h ngay 14/03/2019 



- Co dong v u i l ong doc tham khao t ruac ta i l i eu cuoc hop D H C D dugc ta i tren website 

cua Cong ty Co phan Dugc L a m dong Ladophar (wavw. ladopharcorp.com) . 

- T r u a n g hcTp c6 dong uy quyen cho ngua i dai d ien tham d u Da i h g i ( hoac Hg i dong 

quan t r i ) . ngua i dugc l iy quyen phai xuat t r i n h giay uy quyen (theo mau gu i k c m ) va giay 

C M N D hoac h g ch ieu k i i i vao d u D H C D 

6. Dja chi giii van ban va lien he ho trff: 

C o n g ty C o phan Duffc L a m Dong - L a d o p h a r (18 N g o Quyen , P6, I P Da Lat . 

T i n h L a m Dong ) 

V u i long l ien he: Ch i T r u a n g T Nggc H i e n - T h u ky cong t y , dien thoai 02633 824669 

Ch i To T Thanh H l n g - T r u a n g P H C N S . d ien thoai 02633 817937 

L u u y : Co dong den d u dai h g i v u i long mang theo C M N D hoac h g chieu \ k e m theo 

Giay l i y quyen (neu dugc uy quySn). 

Tran t rgng k i n h m a i . 

T I V L H O I D O N G Q U A N T R I 
lU T I C H 

T H A N G 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

---------------------------- 

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM TÀI CHÍNH 2018 

Kính gửi:    Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar  

Tên cổ đông:…………………………………………………………..:…………………………………. 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):……………………………………………………………..… 

CMND/CNĐKKD số:………………………….cấp ngày…………………..tạị………………………… 

Địa chỉ: ....................................................................................................Điện thoại:........................... … 

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: …………………….. ………………………………….cổ phần. 

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp) 

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP    

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY    

Ông/Bà: ...............................................................................…………….....................................………. 

CMND số: .....................................................cấp ngày.............................. tại.................................……. 

Địa chỉ: ....................................................................................................Điện thoại:........................…… 

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui 

lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Đánh dấu chọn 

1 Bà    Vũ Thu Mười Chủ tịch HĐQT  

2 Ông  Nguyễn Minh Thắng  P Chủ tịch HĐQT  

3 Bà     Phạm Thị Xuân Hương Thành viên HĐQT  

4 Ông  Phạm Văn Khoa Thành viên HĐQT  

5 Ông  Trịnh Văn Bảo Thành viên HĐQT  
 

(chỉ chọn uỷ quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông 

ghi rõ số lượng cổ phần uỷ quyền cho từng thành viên). 
Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 

2018 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội 

đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.  

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy 

định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar và không có bất 

kỳ sự khiếu nại nào về sau.  

Lưu ý:  

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho 

người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp. 

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ 

chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar thì không cần chữ ký của TV HĐQT.  Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ 

Đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar kết thúc.            

                   Ngày ____ tháng ____ năm 2019 

 Người uỷ quyền  Người được ủy quyền 
        ( ý và ghi r  họ tên, đóng dấu nếu có)                ( ý và ghi r  họ tên)                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG 

 18 Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 
P: (+84 263) 3 817 937 -  www.ladophar.vn 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 

 

Thời gian: Sáng:   từ 07h30 - 11h30, chiều từ 13h - 17h ngày 20/03/2019 

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty, số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

NỘI DUNG  

Tiếp đón đại biểu Ban Tổ chức 

Khai mạc Ban Tổ chức 

Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu Ban Tổ chức 

Giới thiệu Chủ tọa, thư ký…Biểu quyết Ban Tổ chức 

Thông qua Quy chế làm việc  Ban Tổ chức 

Các vấn đề thông qua tại Đại hội: 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 

- Báo cáo hoạt động của BĐH năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

2019 

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 

2019  

-  Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2018 

-  Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 

- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của 

HĐQT, BKS 

-  Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019 

-  Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

 

      Chủ tịch HĐQT 

Ban điều hành 

Ban kiểm soát 

Ban điều hành 

        nt 

        nt 

        nt 

        nt 

        nt 

        nt 

- Đại hội Thảo luận và đóng góp ý kiến 

- Biểu quyết thông qua các nội dung  

Chủ tọa 

- Ban thư ký Thông qua biên bản đại hội, NQ đại hội Ban Thư ký 

- Đại hội biểu quyết thông qua Ban tổ chức 

- Chủ tịch đoàn Tuyên bố bế mạc Chủ tọa 

                                                                         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 

 

Tài liệu cuộc họp được tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar www.ladopharcorp.com 

http://www.ladopharcorp.com/


 
 
  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG 

 18 Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 
P: (+84 263) 3 817 937 -  www.ladophar.vn 

 

                                                             TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 02 năm 2019 

 

QUY CHẾ 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR 

 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ  

nghĩa Việt Nam  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar. 

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar năm tài chính 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng 

quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường 

niên của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar diễn ra đúng quy định và thành 

công tốt đẹp. 

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại 

hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách 

mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty 

và quy định hiện hành của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng:  Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông 

thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar. 

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT 

- Công ty   :     Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar 

- HĐQT     :     Hội đồng Quản trị 

- BKS         :     Ban kiểm soát 

- ĐHCĐ     :     Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu   :     Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 
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IV. NỘI DUNG QUY CHẾ: 

   1.  Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông 

-  Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

-  Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ 

thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi 

(30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu 

tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 

33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

-  Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại 

biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày 

dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành 

không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền 

quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn. 

 2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội 

          - Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết  ngày 26/02/2019 đều 

có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho 

đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy 

quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi 

người đại diện. 

3. Khách mời tại Đại hội 

-  Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại 

hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. 

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ 

-  Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu 

có), giấy tờ tùy thân … theo yêu cầu của BTC Đại hội. 

-  Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội 

trường Đại hội.  

-  Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu 

quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách  nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông 

đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết 

trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

-  Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại. 

-  Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

-  Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các 
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biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ 

chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn 

ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch. 

5. Chủ tọa Đại hội 

-  Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt 

hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số 

họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên 

Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 

cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa 

cuộc họp. 

-  Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa: 

 Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc  của Đại 

hội. 

 Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình 

bày các báo cáo tại Đại hội 

 Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.  

 Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết. 

 Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 

một người hỗ trợ thư ký. 

 Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.  

 Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.  

 Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại 

hội thông qua. 

 Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội 

sau khi kết thúc Đại hội. 

6. Thư ký Đại hội: 

     Thư ký đại hội là do Chủ tọa cử ra.   

  Nhiệm vụ và quyền hạn: 

-  Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội. 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu. 

- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông. 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo 

đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần 

thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã 

được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 
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7. Ban kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên 

trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) 

để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. 

-  Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

   Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

    Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố  kết 

quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.  

8.  Phát biểu tại Đại hội 

-  Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của 

Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung 

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua 

hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. 

-  Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời 

giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản. 

9.  Thể lệ biểu quyết tại Đại hội 

a. Nguyên tắc:  

-  Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 

-  Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ 

đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự 

ĐHĐCĐ). Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội được 

cấp 01 Thẻ/Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ 

tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông/hoặc đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết đó. 

-  Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm tài chính 2018 như sau:  

-  Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng 

để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại 

đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết; Quy chế 

bầu cử; Danh sách ứng cử; thông qua Nghị quyết đại hội, Biên bản đại hội; các báo cáo 

hội đồng quản trị, báo cáo ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, kế 

hoạch 2019; biểu quyết thông qua các tờ trình khác tại đại hội… 

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực 

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. 
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b. Cách thức biểu quyết: 

-  Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không 

đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ 

đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết. 

-  Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để 

Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến  một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại 

Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên 

Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biều quyết theo quy định tại Điểm 

9.a. 

-  Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của 

Thẻ/Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ toạ đoàn. Trường hợp cổ 

đông hoặc người được ủy quyền không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết 

đồng ý và không đồng ý hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu 

quyết đồng ý vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Phiếu 

biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không ý kiến  của một 

vấn đề thì được xem như biểu quyết không đồng ý vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết 

bằng giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số 

phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.  

c. Thể lệ biểu quyết: 

-  Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc 

đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu 

quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết. 

-  Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/02/2019) tổng số cổ phần của Công 

ty là:  7.829.958 cổ phần tương đương với 7.829.958 quyền biểu quyết. 

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

-  Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.  

-  Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ/phiếu biểu quyết. 

-  Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý 

kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu 

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

e.   Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết 

- Tất cả các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phải được số đại 

biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp 

thuận. 
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V. THỰC HIỆN 

-  Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm 

tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy 

chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. 

-   Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền: 

  Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; 

  Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển 

bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi 

cuộc họp ĐHĐCĐ. 

-  Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp 

dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các 

văn bản hiện hành của Nhà nước . 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- Lưu HĐQT, BKS. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thu Mười 
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     CÔNG TY CP DƯỢC                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LÂM ĐỒNG-LADOPHAR                                  Độc lập – Tự do –Hạnh phúc   

               ------                       -------------- 

     

  Số:         /BC-HĐQT/LDP                             Đà Lạt, ngày 20 tháng 02 năm 2019 

            DỰ THẢO 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2019 

------- 

 

 
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  TRONG NĂM 2018 

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018. 

           1.1- Về sản xuất công nghiệp:  

+ Tổng giá trị sản lượng tính theo giá nhập kho: 108 tỷ đồng, đạt 96% so cùng 

kỳ, đạt 43% so kế hoạch ĐHĐCĐ giao;  

1.2- Về phân phối: 

+ Tổng doanh thu kinh doanh: 431,85 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm 

ĐHĐCĐ giao và 82% so cùng kỳ. Trong đó: hàng công ty sản xuất đạt 106 tỷ đồng, 

đạt 35% KH năm ĐHĐCĐ giao và 99% so cùng kỳ.  

1.3-Về đầu tư tài sản cố định trong năm: 

+ Tổng trị giá đầu tư tài sản cố định trong năm 19,3 tỷ 

 

2. ĐÁNH GIÁ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT. 

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ 

đông, trong năm 2018, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện 

vai trò, nhiệm vụ của mình, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các 

Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. 

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp 

thời hoạt động của Ban Điều hành 

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều 

hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị 

các đề án, dự án để trình HĐQT. 

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ 

của Ban điều hành. 

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn 

bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT. 

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan 

trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD. 
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3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH. 

           - Năm 2018, Công ty Ladophar triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 

bối cảnh khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm mặc dù đã tập trung đầu tư thêm mặt bằng 

giới thiệu sản phẩm, mở thêm chi nhánh với hy vọng mở rộng độ phủ sản 

phẩm…quan tâm thu hút nguồn nhân lực cao, nhưng vẫn còn đối diện nhiều khó 

khăn thách thức trong thời gian tới, đó là cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh 

vực ngày càng gay gắt; chịu áp lực lớn về sự cạnh tranh và mất dần thị phần do thuốc 

nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng tăng và thói quen sử dụng thuốc 

ngoại nhập của bác sỹ điều trị, kê đơn vẫn còn phổ biến.  

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT theo Điều lệ và các qui định của pháp luât;  

- Công tác giám sát, hỗ trợ các đơn vị trong sản xuất kinh doanh được thực 

hiện sát sao thông qua việc đánh giá các kết quả, các chỉ tiêu hàng tháng, hàng quí; 

phát hiện kịp thời các thiếu sót, các bất cập và có những điều chỉnh phù hợp;  

- Tổ chức cập nhật và điều chỉnh chiến lược công ty 2018 đến đội ngũ quản lý. 

- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho HĐQT về tình hình sản xuất 

kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình đầu tư các dự án; 

- Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiếp tục nghiên cứu cải tiến hợp lý hóa 

qui trình sản xuất; tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu về nhân lực và kinh phí  

- Tổng giám đốc đã đề xuất và lựa chọn nhân sự cấp cao trình HĐQT phê 

chuẩn: Phó TGĐ, GĐ Marketing... 

Tuy nhiên, tình hình tài chính công ty năm 2018 không được khả quan, cần 

những giải pháp mạnh mẽ trong năm 2019, đảm bảo làm lành mạnh tình hình tài 

chính công ty. 

 

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được ĐHĐCĐ bầu lại nhiệm kỳ 2018-2022 

gồm 5 thành viên trong đó có 1 Chủ tịch, 1 thành viên kiêm Tổng giám đốc và 3 

thành viên kiêm nhiệm và không điều hành. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt 

động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách 

theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT 

ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị 

quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018: 

Trong năm 2018, HĐQT đã có 05 phiên họp và 16 Nghị quyết bằng văn bản, 

quyết định những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây: 

-Tổ chức đại hội đồng cổ đông 2018; 

-Phê duyệt hạn mức vay tín dụng vốn lưu động 2018; 

-Phê duyệt Chiến lược kinh doanh năm 2018 đến 2022 
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-Thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, kế hoạch ngân sách năm 2018 

trình Đại hội đồng cổ đông; 

-Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc; 

-Phê duyệt Sơ đồ tổ chức, Bảng Phân cấp quản trị-Khung lương, Quy chế 

lương, thưởng, các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi  

-Phê duyệt các dự án đầu tư… 

-Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2018; 

-Tham gia với Ban điều hành một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 

kinh doanh của công ty. 

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành 

viên Hội đồng quản trị 

- Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về quản trị 

công ty tại thời điểm được bầu/bổ nhiệm. 

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản 

trị và các thành viên HĐQT trong  năm 2018 

a) Chi tiết thù lao năm 2018: 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao  Ghi chú 

01 Vũ Thu Mười Chủ tịch  HĐQT 64.000.000  

02 Nguyễn Minh Thắng PCT. HĐQT 86.000.000  

03 Phạm Thị Xuân Hương TV HĐQT 72.000.000  

04 Phạm Văn Khoa  TV HĐQT 72.000.000  

05 Trịnh Văn Bảo TV HĐQT 48.000.000 8 tháng 

06 Phạm Nhật Vinh TV HĐQT 24.000.000 4 tháng 

Tổng cộng 366.000.000  

* Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2018: 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao  Ghi chú 

01 Phạm Thị Hồng Hương Trưởng BKS 72.000.000  

02 Nguyễn T Thu Hương TV BKS 30.000.000  

03 Nguyễn Ái TV BKS 20.000.000 8 tháng 

04 Trần Hữu Hiệp TV BKS 10.000.000 4 tháng 

Tổng cộng 132.000.000  

* Thư ký: 30.000.000đồng 
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Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 

2018 là 528 triệu đồng (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).  

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Năm 2018 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với các thành viên Hội 

đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý. 

5. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm 

yết. 

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019 

 Năm 2018, là năm thực sự khó khăn và thách thức với Ladophar, các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật đều rất cao so với năm trước, sản phẩm chủ lực tuy đã tạo được uy 

tín trong người tiêu dùng nhưng độ phủ chưa cao, các khoản đầu tư đang trong thời 

gian phát huy tác dụng, nhân lực cấp cao đang trong thời gian hội nhập…Trước 

những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập 

thể CBCNV nổ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ với định hướng sau: 

- Tập trung chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đạt và vượt các chỉ tiêu về sản 

lượng, tổng doanh thu và lợi nhuận; cải thiện một bước thu nhập người lao động. 

- Kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí; 

- Thu hút nhân tài, đặc biệt là nhân sự quản lý các cấp. 

- Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành 03 Nhà máy sản xuất an toàn, 

ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ 

thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại LDP cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển (R&D), trong đó tập trung 

vào các sản phẩm có lợi thế.  

- Chỉ đạo củng cố và phát triển mạng lưới phân phối thuốc, TPCN trong và 

ngoài tỉnh  

- Chỉ đạo thực hiện qui chế quản trị nội bộ đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

 

-Nơi nhận:                                                           TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  -Các Thành viên HĐQT        CHỦ TỊCH 

  -Trưởng BKS 

   -Lưu VP 

 

 

 



      

    CÔNG TY CP DƯỢC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LÂM ĐỒNG –LADOPHAR                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

   -----------                   ------------ 

         Số:        /BCBĐH/LDP                 

    DỰ THẢO                                                                 Đà Lạt, ngày 01 tháng 03 năm 2019 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2018 -KẾ HOẠCH 2019 

               

                             Kính thưa Quý Cổ Đông! 

  

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar xin báo cáo kết quả hoạt 

động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD và giải pháp trọng tâm năm 2019 của Công ty với 

nội dung như sau: 

 

A-TÌNH HÌNH CHUNG: 

 
1- NHỮNG THAY ĐỔI VỄ PHÁP LUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA 

NGÀNH 

 

1.1- Luật Dược 2017: Được Quốc hội thông qua đã có Nghị định ban hành và Thông tư 

hướng dẫn cụ thể, các thông tư mới quy định về đấu thầu thuốc, các văn bản về kiểm soát sử 

dụng thuốc Bảo hiểm thanh toán, đấu thầu tập trung Quốc gia…Có ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động sản xuất, phân phối của các doanh nghiêp Ngành Dược trong đó có Ladophar. 

1.2-Nghị định 54 của Chính phủ(hướng dẫn thi hành Luật Dươc) quy định về nhà thuốc 

bệnh viện: Không có Quầy thuốc (do Dược sy trung cấp phụ trách) trong thành phố, thị xã mà 

phải chuyển thành Nhà thuốc (do Dược sỹ đại học phụ trách), Nhà thuốc bệnh viện phải do 

bệnh viện tổ chức triển khai. Mặt khác các quầy thuốc ở thị trấn, huyện không được bán thuốc 

kê đơn. 

1.3-Chủ trương của Ngành Dược chỉ ưu tiên nhập khẩu thuốc từ các nước có trình độ 

tiên tiến, còn lại ưu tiên cho thuốc sản xuất trong nước. Hiện nay, Ngành Dược có 3 nhà phân 

phối độc quyền thuốc của những nhà sản xuất các nước hàng đầu thế giới tại Việt Nam là Cty 

Zulig, Cty Diethem, Cty Mega, làm chủ thị trường phân phối nhóm hàng này.  

1.4-Những quy định mới trong Thông tư đăng ký thuốc (nâng chuẩn chất lượng để phù 

hợp với cam kết hội nhập), khiến cho cả cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp đều gặp 

khó khăn việc xin cấp số đăng ký thuốc rất chậm. 

1.5-Quy định của Bộ Y tế triển khai nối mạng thông tin, trong hệ thống nhà thuốc bán lẻ 

với Sở Y tế tại địa phương để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thuốc, yếu tố này giúp Cty có 

lợi thế được cạnh tranh bình đẳng với các nhà thuốc tư nhân (vì Cty Ladophar đã triển khai 

việc này từ trước).  

1.6- Những tác động vào sản xuất, phân phối trong nước: 

Các DN sản xuất: 

- 1 số doanh nghiệp: tăng cường đầu tư nâng chuẩn nhà máy (chủ yếu làm một vài dây 

chuyền) theo hướng nâng cao GMP EU, GMP JAPAN hoặc đạt chuẩn PIC/s GMP…. để tham 



gia đấu thầu vào nhóm 1, 2 là nhóm kỹ thuật cao, cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài 

nên có lợi thế về giá (Cty Pymepharco, Cty Savipharm, Cty Imexpharm, Cty Stada…). 

- Một số doanh nghiệp: Cơ cấu một số nhóm hàng, thay đổi thị trường mục tiêu như đầu 

tư hệ thống phân phối kênh OTC để hạn chế rủi ro khi rớt thầu (Cty Traphaco, Cty Imexphamr, 

Cty Dược Hậu Giang…). 

- Những doanh nghiệp khác: Đã tìm cách cắt giảm các chi phí để có giá rẻ tham gia đấu 

thầu (Cty Bidiphar, Cty Mekophar, Cty Tipharco, Cty Vaphaco, Cty Cửu long…), hoặc các 

doanh nghiệp Dược phía Bắc đã tham gia và chiếm lĩnh vào thị trường phía Nam với mọi hình 

thức (tiêu chí giá rẻ để tham gia thầu…). 

Các doanh nghiệp trong Ngành Dược cũng chịu tác động do phụ thuộc vào nhập khẩu 

nước ngoài về nguyên liệu sản xuất (nguyên liệu nhóm hàng phổ biến như: Paracetamol, các 

Vitamin…), tăng giá rất mạnh từ 30 % - 50% (do nguồn nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ). 

Có 11 Cty Dược trong nước phải tiến hành tạm thu hồi sản phẩm thuốc hạ huyết áp, do cơ 

quan chức năng công bố khả năng liên quan gây ung thư của tạp chất trong nguyên liệu 

Valsartan(nguyên liệu làm thuốc hạ huyết áp) từ nguồn cung cấp của Trung quốc-Yếu tố này 

cũng ảnh hưởng đến những hợp đồng Cty đã ký từ những năm trước và nay còn đang thực 

hiện. 

 Các doanh nghiệp phân phối: 

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước hầu hết tự tham gia cung ứng 

thuốc, không ủy quyền cho nhà phân phối trung gian. Nên cũng ảnh hưởng lớn đến doanh thu 

và lợi nhuận nhóm hàng thương mại của Ladophar. 

 

2.TÌNH HÌNH CÔNG TY LADOPHAR: 

- Sau thời gian triển khai chiến lược 5 năm, về cơ bản định hướng phát triển Dược liệu 

của Cty vẫn đang hoàn toàn đúng đắn theo các mục tiêu của chiến lược (đã phân tích sơ bộ 

tình hình Ngành Dược trên). 

- Trong Ngành Dược cả nước, kể cả các trường đào tạo đại học Dược, Ladophar được 

phần lớn biết đến, Ladophar là Cty đã đầu tư chuyên về sản xuất Dược liệu, góp phần thuận 

lợi trong việc xây dựng thương hiệu trong Ngành Dược, tiến đến phát triển ra ngoài Ngành, thu 

hút các đề tài nghiên cứu có giá trị cao từ các Giáo sư, Tiến sỹ của các Viện, Trường ĐH Y 

Dược TP HCM. 

- Các cấp chính quyền ủng hộ thông qua những chính sách hỗ trợ từ địa phương, được 

nhắc đến và giới thiệu xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, ngoài nước, ủng hộ Cty tìm 

kiếm vùng trồng (có báo cáo cụ thể)...  

- Công tác quản lý chất lượng trong THỰC PHẨM CHỨC NĂNG(sản xuất và phân 

phối) được cơ quan nhà nước triển khai quyết liệt trong thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi 

cho Cty trong việc cạnh tranh với những hàng chưa được kiểm soát chất lượng ngoài thị 

trường. 

    - Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc từ Dược liệu sử dụng cho các bệnh viện (trong đó 

có hoạt chất từ cây Atiso, Diệp hạ châu, Bồ công anh, Đẳng sâm, Đương quy, Linh chi …), 

kèm theo cộng điểm ưu tiên trong đấu thầu đối với thuốc sản xuất từ Dược liệu trong nước. 

 

 

 

 

 



B- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018: 

 Bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 thông qua. Ban 

lãnh đạo công ty đã chỉ đạo, triển khai mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch đã đề ra, Kết 

quả thực hiện như sau:  

1. Chỉ tiêu tài chính 

                                                                                       Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Nội dung Kế hoạch 

(ĐHĐCĐ 

giao) 

Thực hiện 

năm 2018 

% so kế 

hoạch 

ĐHĐCĐ giao 

% so 

cùng kỳ 

1 Giá trị tổng sản lượng 

nhập kho 

250 108 43 96 

2 Tổng doanh thu 520 432 83 82 

 Doanh thu hàng phân phối 220 326 148 77 

 Doanh thu hàng sản xuất 300 106 35 99 

3 Lợi nhuận trước thuế 29 (20) -68 -122 

 

 Ngày 25/9/2018 HĐQT đã có Nghị quyết số 315/HĐQT-LDP điều chỉnh kế hoạch kinh 

doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, kết quả như sau: 

STT Nội dung Kế hoạch 

(sau điều 

chỉnh) 

Thực hiện 

năm 2018 

% so kế 

hoạch (sau 

điều chỉnh) 

% so 

cùng kỳ 

1 Giá trị tổng sản lượng 

nhập kho 

120 108 90 96 

2 Tổng doanh thu 476 432 91 82 

 Doanh thu hàng phân phối 324 326 101 77 

 Doanh thu hàng sản xuất 152 106 70 99 

3 Lợi nhuận trước thuế -6 (20) 333 -122 

 

Phân tích nguyên nhân 

Kết quả thực hiện về doanh thu và lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do một số nguyên 

nhân chính như sau: 

-Đối với hàng phân phối: trong năm công ty đã chủ động cơ cấu lại Danh mục sản phẩm 

và kênh phân phối có hiệu quả; do ảnh hưởng của Nghị định 54, Cty bị giảm số lượng Quầy 

thuốc tại 1 số khu vực do đó doanh thu hàng phân phối giảm mạnh so với cùng kỳ. Đồng thời 

tỷ lệ lợi nhuận gộp của kênh đấu thầu cũng giảm do các thông tư, văn bản mới quy định về đấu 

thầu thuốc, kiểm soát giá thuốc do Bảo hiểm thanh toán, đấu thầu tập trung Quốc  

-Đối với hàng sản xuất: các chi nhánh trong tỉnh vẫn giữ được mạng lưới kinh doanh, 

giữ vững được doanh thu và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Các chi nhánh ngoài tỉnh chưa 

tăng trưởng như kỳ vọng, một phần do thương hiệu chưa được quảng bá và mạng lưới bán 

hàng Cty ngoài tỉnh còn yếu về chuyên môn, thiếu về số lượng nhân sự (việc tuyển dụng nhân 

sự gặp khó khăn do đặc thù của sản phẩm). 



Mặt khác nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng (bình quân khoảng 5% - 40%) bao gồm 

cả dược liệu đầu vào, do thời tiết không thuận lợi (mưa bão nhiều và bất thường). Các loại tá 

dược, bao bì sản xuất cũng ảnh hưởng tăng do giá ngoại tệ tăng,  dẫn đến giá nhập kho của sản 

phẩm tăng. 

-Chi phí tiền lương và các khoản phúc lợi cho NLĐ tăng do tuyển dụng mới một số 

nhân sự cấp cao, bộ phận MKT và các nhân viên bán hàng ngoài tỉnh 

-Đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu, tăng cường giới 

thiệu, trưng bày sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối…  

-Chi phí lãi vay tăng do bổ sung cho vốn cố định và vốn lưu động.  

 

    2. Các mặt công tác khác 

2.1/ Công tác tổ chức nhân sự: 

-Thông qua cơ cấu tổ chức của Cty và tuyển dụng, điều động nhân sự để phù hợp với 

Chiến lược phát triển mới. 

-Xây dựng các chính sách đãi ngộ cho người lao động (lương, thưởng, chính sách 

khác…) 

-Rà soát Hệ thống quy trình hoạt động. 

Năm 2018, Ban điều hành Công ty đã bám sát phương hướng hoạt động kinh doanh, chỉ 

đạo thực hiện kiện toàn bộ máy, phát huy tối đa hiệu quả quản lý kinh tế, đem lại lợi ích 

cho Công ty 

Lực lượng lao động luôn được tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại để phù hợp với nhiệm vụ 

mới. Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy 

đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật: 

-  Người lao động làm việc tại Công ty được ký kết hợp đồng lao động đúng đối 

tượng, đúng qui định của pháp luật lao động 

- Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với 

người lao động đúng qui định, đúng thời hạn  

-  Nâng lương, nâng bậc đối với người lao động đúng niên hạn. 

-  Công ty mua bảo hiểm tai nạn rủi ro 24/24 cho người lao động. 

-  Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 1 lần/năm. 

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ, chăm lo đời sống phúc lợi cho người lao 

động. 

           2.2/ Công tác nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất: 

Trong năm đã đầu tư mạnh mẽ cho công tác NCPT: 

+Cơ cấu lại bộ máy tổ chức của bộ phận 

+Tiếp nhận mới, điều động và bồi dưỡng nhân lực có chuyên môn cao cho bộ phận 

+Có chính sách lương và đãi ngộ khác và cơ chế làm việc tốt cho nhân sự khối này. 

+Khối NCPT được hỗ trợ của MKT thu thập nghiên cứu thông tin thị trườngtự tin  và 

tập trung hơn trong việc nghiên cứu sản phẩm 

+Xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu sản phẩm dựa trên thông tin thị trường của  

MKT và những nghiên cứu về xu hướng công nghệ mới. 



Trong năm Cty luôn có những sản phẩm mới cũng như cải tiến để đưa ra thị trường và được 

người tiêu dùng đánh giá cao. 

  +Tiếp tục ký hợp đồng chuyển giao 3 sản phẩm từ công trình nghiên cứu của các tiến sĩ 

tại Trường Đại học Dược TPHCM và tăng cường kết nối để tìm kiếm thêm các cơ hội khác. 

 Mặt khác công tác cải tiến Quy trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như 

giảm giá thành sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng luôn được bộ phận thực hiện 

thường xuyên. Đây là điểm mạnh của Cty vì chúng ta có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu của 

khách hàng. 

  

  2.3/ Công tác đảm bảo chất lượng: 

  Nhà máy sản xuất của Cty được vận hành tốt, chất lượng hàng hóa sản xuất và lưu hành 

được kiểm soát tốt. Trong năm đã mời Cục Quản lý Dược tái xét và xét công nhận đạt tiêu 

chuẩn GMP dây chuyền chiết xuất và dây chuyền nang mềm. 

    

2.4/ Công tác marketing: 

-Thuê cty tư vấn thương hiệu xây dựng Chiến lược phát triển thương hiệu Ladophar 

-Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và thiết kế mẫu mã các dòng sản phẩm, tổ chức ra 

mắt thương hiệu ngoài công chúng vào tháng 12/2018. 

-Xây dựng lại trang Web của cty, đang vận hành và tiếp tục hoàn thiện (mã vạchtrang 

Webthông tin sản phẩm, tối ưu hóa việc bán hàng online (xây dựng quy trình và đào tạo vận 

hành liên kết với các hoạt động offline) 

-Phổ biến mục tiêu chiến lược đến toàn thể CBCNV. 

-Hợp tác với Trường Đại học Y Dược TP HCM nghiên cứu sản phẩm theo hướng chuyên 

sâu tạo lợi thế cạnh tranh. Được trường chọn là Cơ sở đào tạo sinh viên dược sĩ đại họctăng 

uy tín cho Ctygóp phần quảng bá thương hiệu LDP. 

-Tham gia các chương trình Hội chợ, xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm, quảng 

bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác. 

-Xây dựng danh mục sản phẩm,chính sách giá mang tính cạnh tranh 

-Xây dựng bộ công cụ đồng nhất theo nhận diện mới để bộ phận Sale tương tác với khách 

hàng. 

-Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng. 

   

 2.5/ Công tác đầu tư: 

- Trong năm qua công ty đã bố trí sắp xếp lại Nhà xưởng đạt các yêu cầu thực hành tốt, 

lắp đặt thiết bị sản xuất, thiết bị xử lý không khí, thiết bị xử lý nước Ro cho dây chuyền 

nang…Và đã mời được Cục QLDVN vào thẩm định, xét duyệt đạt yêu cầu, đưa vào vận hành. 

Đầu tư Phòng kiểm nghiệm vi sinh vật, đầu tư thêm một số  thiết bị kiểm nghiệm.  

- Triển khai dự án Xuân Thọ: duy trì và chăm sóc vườn cây Canhkina, bảo tồn nguồn 

gen quý, trồng khảo nghiệm một số dược liệu vùng ôn đới tại vườn Canhkina Xuân Thọ, trồng 

khảo nghiệm Actiso từ hạt giống nhập từ Mỹ, Châu Âu: 

- Duy trì thực hiện trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP tại Đà Lạt (cây Actiso) và Cát 

Tiên (cây Diệp hạ châu): tổ chức đào tạo và đào tạo lại GACP cho các hộ dân, cập nhật Danh 

mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt nam năm 2018 

- Tiếp tục phát triển các vùng nguyên liệu 



- Triển khai và vận hành phần mềm Quản trị sản xuất nhằm nâng cao Quản trị chất 

lượng sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất. Tiến tới chuẩn hóa công tác chuyên môn Dược (hồ 

sơ lô), cũng như chuyên môn hóa công tác quản lý chi phí (tính giá thành sản phẩm) trong hệ 

thống phần mềm hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm của Cty. 

- Văn phòng cty tại TPHCM đã được triển khai và đi vào hoạt động. Nhân sự được 

tuyển dụng, đào tạo và thay đổi để đáp ứng yêu cầu công việc. Hiện nay bộ máy này kết nối 

tương đối tốt với trụ sở chính và nhà máy, hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả. Trong thời gian 

tới, sự kết nối tốt này sẽ thuận lợi trong công việc, giúp cho tuyến ngoại tỉnh phát huy hơn 

nữabiến những tiềm năng, thế mạnh của Cty ở Lâm Đồng thành kết quả ở ngoài Tỉnh, ngoài 

nước. 

- Đã mở mới được 04 cửa hàng Ladopharma tại các Big C Thăng Long Hà Nội, Đà Lạt, 

Nha Trang, Huế và đang  phát triển rất tốt về cả doanh thu và hình ảnh.  

 

           2.6/ Công tác tài chính: 

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản; đảm bảo tính minh bạch và công khai 

tài chính.  

- Báo cáo tài chính được thực hiện đúng nội dung và thời hạn quy định của Ủy ban 

chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.  

- Quản lý tốt nợ phải thu phải trả 

- Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.   

 - Nộp đầy đủ các khoản thuế cho Nhà nước. 

 

C- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: 

Trong năm 2019 chúng tôi dự thảo kế hoạch kinh doanh như sau:  

1/ Giá trị tổng sản lượng theo giá nhập kho: 120 tỷ đồng  

2/ Tổng doanh thu: 460 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng sản xuất 180 tỷ đồng (tăng 70% 

so với thực hiện năm 2018) 

3/ Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng 

4/ Đầu tư năm 2019: 20 tỷ đồng 

 

D- KIẾN NGHỊ:  

Trong những năm qua Công ty đã đầu tư rất nhiều cho cơ sở vật chất, thiết bị, con 

người và đầu tư thương hiệu để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển bền vững.  

Khó khăn vì chi phí tăng là vấn đề không nhỏ đối với Công ty trong thời gian qua và 

vấn đề này sẽ còn tiếp tục trong những năm tới.  

Để tiếp tục điều hành công ty phát triển, phát huy những khoản mục đã đầu tư hiệu quả, 

Ban điều hành xin có một vài kiến nghị như sau: 

- Công ty được tăng vốn để có thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Cty đề nghị đầu tư 1 số hạng  mục và sẽ lập dự án chi tiết và khả thi để trình HĐQT. 

 

 



 

E-  KẾT LUẬN: 

Là năm đầu tiên thực hiện “Chiến lược phát triển công ty 5 năm”, BĐH Cty đã gặp 

phải rất nhiều khó khăn, thách thức và cũng không tránh khỏi những thiếu sót trong việc điều 

hành. Ban điều hành rất mong được sự hỗ trợ và đồng hành của Quí vị cổ đông, của Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát để hoạt động của Cty Ladophar ngày càng hoàn thiện và phát triển 

hơn, thực hiện hiệu quả chiến lược đã lập ra. 

Ban điều hành kêu gọi người lao động đoàn kết, nhiệt tình cố gắng trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao, không ngừng hoạt động nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng 

ngày càng tốt hơn yêu cầu của sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm túc qui trình, qui phạm, 

thực hành tiết kiệm, sáng kiến cải tiến,… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo hài 

hòa lợi ích của Doanh nghiệp, thiết thực cải thiện và nâng cao hơn nữa đời sống người lao 

động. 

  Trân trọng cảm ơn và xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ 

đông nhiều sức khỏe và thành công! 

 

         TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS 

- Lưu VT 
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S 6 tham chi^u: 61280354/20263698 

B A O C A O KlfeM T O A N D O C L A P 

Kinh gm: Quy C6 dong cua Cong ty Co phin Du-ac Lam D5ng Ladophar 

Chung toi da k iem toan bao cao tai ch inh kem theo cua Cong ty Co phan Du-gc Lam Dong Ladophar 
("Cong ty") du 'oc lap ngay 25 thang 2 n a m 2019 va du 'oc tr inh bay tie t rang 5 den t rang 32, bao g o m 
bang can doi kg toan vao ngay 31 thang 12 nam 2018, bao cao ket qua hoat dong kinh doanh va bao 
cao lu'u chuyen t ien te cho nam tai ch inh ket thuc cung ngay va cac thuyet minh bao cao tai ch inh 
kem theo. 

Trach nhiem cua Ban Tong Giam doc 

Ban Tong G iam d6c Cong ty chiu t rach nh iem lap va t r inh bay t rung thipc va h o p ly bao cao tai ch inh 
theo cac Chuan mu'c ke toan Viet Nam, Che do ke toan doanh nghiep Viet N a m va cac quy djnh phap 
ly CO lien quan d§n viec lap va tr inh bay bao cao tai ch inh va chiu t rach nh iem ve k iem soat npi bp ma 
Ban Tong G iam d6c xac djnh la chn thiet de d a m bao v iec lap va t r inh bay bao cao tai ch inh khong c6 
sai sot t rpng yeu do g ian Ian hoac nhSm Ian. 

I 

Trach nhiem cua Kiem toan vien 

Trach nhiem cua chung toi la dua ra y kiSn vS bao cao tai ch inh d y a t ren kSt qua cua cupc k iem toan. 
Chung toi da t ien hanh k iem toan theo cac Chuan m i f c k iem toan Viet N a m . Cac chuan m y c nay yeu 
cau chung toi tuan thu chuan m y c va cac quy d inh vg dao di>c nghg nghiep, lap ke hoach va t h y c 
hien cupc k iem toan de dat du 'gc s y d a m bao h g p ly ve viec l ieu bao cao tai ch inh cua Cong ty c6 
con sai sot t rpng ygu hay khong. 

Cong viec k iem toan bao g o m t h y c hien cac thu tuc nhSm thu thap cac b^ng c h u n g k iem toan ve cac 
s6 lieu va thuyet minh tren cac bao cao tai ch inh . Cac thu tuc k iem toan du 'gc l ya chpn d y a tren xet 
doan cua k iem toan v ien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai sot t rpng y l u t rong bao cao tai ch inh do g ian 
Ian hoac n h i m Ian. Khi t h y c hien danh gia cac rui ro nay, k iem toan v ien da x e m xet k iem soat npi bp 
cua Cong ty l ien quan den viec lap va t r inh bay bao cao tai ch inh t rung t h y c , h g p ly n h i m thiet kg cac 
thu tuc k iem toan phu h g p v o i t inh h inh t h y c tg, tuy nhign khong n h § m m u c d ich du-a ra y k ien ve 
higu qua cua k iem soat npi bp cua Cong ty. Cong v iec k iem toan cung bao g o m danh gia t inh th ich 
h g p cua cac ch inh sach ke toan du 'gc ap dung va t inh h g p ly cua cac uac t inh ke toan cua Ban Tong 
G iam doc cung nhu' danh gia v igc tr inh bay tong the bao cao tai ch inh . 

Chung toi tin t u a n g r i n g cac bang chCrng k iem toan ma chung toi da thu thap du 'gc la day du va th ich 
h g p de lam c o s o cho y kien k iem toan cua chung toi. 

^P^^W Ernst & Young Vietnam Limited 
20th Floor, Bitexco Financial Tower 

I 2 Hai Trieu Street, District 1 
Building a better ^ ° ^'"^ "̂ '̂ V' S-"̂ - ° ' Vietnam 
working world 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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y kien cua Kiem toan vien 

Theo y kien cua chung toi , bao c^o tSi ch inh da phan anh t rung t h y c h g p ly, t r§n c^c kh ia canh 
trpng yeu , t inh h inh tai ch inh cua Cong ty vao ngay 31 thang 12 nSm 2018, cung n h y ket qua hoat 
dpng kinh doanh va t inh h inh lu'u chuyen t ien te cho nam tai ch inh ket thuc cung ngay, phu h g p vo l 
cac Chuan m y c kg toan Viet N a m , Che dp kg toan doanh nghiep Viet N a m va cac quy d jnh phap ly 
CO lign quan dgn vigc lap va t r inh bay bao cao tai ch inh . 

nhiem Hiru han Ernst & Young Viet Nam 

TCf Tha i S a n 
Kiem toan v ign 
Giay C N O K H N k iem toan 
So: 1543-2018-004-1 

Pho Tong G iam doc 
GiSy C N D K H N k iem toan 
So; 3021-2019-004-1 

Thanh ph6 H 6 Ch i Minh, V ig t N a m 

Ngay 25 thang 2 nSm 2019 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 4 
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Số: ……/LDP                        TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2019 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

V/v:  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 

 

-  ăn    L  t  o nh nghi p          h i        ng h      h i  h  ngh    i t   m 

    8 2014   13 ngày 2  11 2014 

-  ăn     ào Đi      t   h    à hoạt   ng       ng ty    ph n      L m Đ ng 

Ladophar 
 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau: 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo kiểm toán 

được ký ngày 25 tháng 02 năm 2019. 

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông Cty; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

 

 

        TM HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ 

                      CHỦ TỊCH 

 
 

 

                       

                       Vũ Thu Mười 
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Số: ……/LDP                          TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2019 

 

    Dự thảo                                     TỜ TRÌNH 

V/v:  Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 
 

-  ăn    L  t  o n  ng   p                     ng                ng       t   m 
    8 2014   13 ngày 2  11 2014 

-  ăn     ào Đ       t        à  oạt   ng       ng ty    p  n      L m Đ ng 
Ladophar 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau: 

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua danh sách các 

công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 sau: 

1/   Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

     Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 đường Hải Triều, Quận 1, TP HCM 

2/    Công ty TNHH Kiểm toán Vaco 

     Địa chỉ: Lầu 6 tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM 

3/    Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L 

        Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, TP Hồ Chí Minh 

4/    Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A & C tại Nha Trang 

        Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư – TP Nha Trang           

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chủ động lựa chọn 1 trong các Công ty trên để kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm toán 

được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:  

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước.  

- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính 

năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình 

trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.  

- Chi phí kiểm toán hợp lý.  
 

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

Xin chân thành cảm ơn! 
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Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông Cty; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thu Mười 
 

 



 
 
  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG 

 18 Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 
P: (+84 263) 3 817 937 -  www.ladophar.vn 

 

 

Số: ……/LDP                       TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2019 

     Dự thảo 

TỜ TRÌNH 

V/v:  Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty 

-  ăn    Lu t Do nh nghi p      u   h i        ng h      h i  h  ngh    i t   m 

s   8 2014   13 ngày 2  11 2014 

-  ăn    Điều l  tổ  h   và hoạt đ ng      ông ty  ổ phần D ợ  Lâm Đồng L doph r 

-  ăn    kết quả hoạt đ ng sản  uất kinh do nh năm 2017 và Kế hoạ h hoạt đ ng sản 

 uất kinh do nh năm 2018. 
 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau: 

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng 

- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng 

- Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng  

Cụ thể đã thực hiện trong năm 2018 như sau: 

a. Thù lao Hội đồng quản trị: 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao đã 

nhận(đồng) 

Ghi chú 

01 Vũ Thu Mười Chủ tịch  HĐQT 64.000.000  

02 Nguyễn Minh Thắng PCT. HĐQT 86.000.000  

03 Phạm Thị Xuân Hương TV HĐQT 72.000.000  

04 Phạm Văn Khoa  TV HĐQT 72.000.000  

05 Trịnh Văn Bảo TV HĐQT 48.000.000 8 tháng 

06 Phạm Nhật Vinh TV HĐQT 24.000.000 4 tháng 

 Tổng cộng  366.000.000  

 

 

 

 



2 

 

b.  Thù lao Ban kiểm soát: 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao đã 

nhận(đồng) 

Ghi chú 

01 Phạm Thị Hồng Hương Trưởng BKS 72.000.000  

02 Nguyễn T Thu Hương TV BKS 30.000.000  

03 Nguyễn Ái TV BKS 20.000.000 8 tháng 

04 Trần Hữu Hiệp TV BKS 10.000.000 4 tháng 

    Tổng cộng  132.000.000  

 

c.  Thù lao thư ký: 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao đã 

nhận(đồng) 

Ghi chú 

01 Trương Thị Ngọc Hiền  Thư ký 30.000.000  

 Tổng cộng  30.000.000   

 

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2018 là 

528.000.000 đồng (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).  

 

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đề nghị bằng mức chi 

năm 2018: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng 

- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng 

- Thư ký công ty                                      2.500.000đồng/tháng 

  

   Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua, 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

      

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông Cty; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT; HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thu Mười 

 



            CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG 
 18 Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

P: (+84 263) 3 817 937 -  www.ladophar.vn 

 

 

           Số:        /LDP Lâm Đồng, ngày 04 tháng 03 năm 2019 

        DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

V/v Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

       Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) 

 

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Hội đồng quản trị kính trình 

Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Quy chế Quản trị Nội bộ. 

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Nội bộ, Hội đồng quản trị 

nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế Quản trị Nội bộ cần được xem xét, sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quyền lợi của các cổ đông. 

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Nội bộ được trình 

bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định Quy chế Quản trị Nội bộ được sửa 

đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

Trân trọng! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thu Mười 
 

 



    CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG 
 18 Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

P: (+84 263) 3 817 937 -  www.ladophar.vn 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) 

Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản Trị Nội Bộ 

STT Nội dung Quy Chế Quản Trị Nội Bộ 

đã ban hành 

Nội dung đề nghị sửa đổi Ghi chú/ Căn cứ pháp lý 

1 Khoản 01 Điều 12 

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân 

với số thành viên được bầu của Hội đồng 

Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng 

số phiếu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều. 

 

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 

mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 

với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên 

được bầu của Hội đồng quản trị cổ đông có quyền dồn 

hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 

một hoặc một số ứng cử viên.  

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác 

định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu 

từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 

đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường 

hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 

như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản 

trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có 

số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí 

quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

 

 

 

 

Khoản 03 Điều 144 Luật 

doanh nghiệp số 

   2014   13 n    

26/11/2014 
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2 Khoản 6 điều 12 

Ứng viên trúng cử Hội đồng Quản trị phải 

đạt tỷ lệ phiếu bầu ít nhất 65% tổng số cổ 

phần của các cổ đông và người đại diện cổ 

đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông. 

 

Bãi bỏ 

 

Để đảm bảo quyền lợi của cổ 

đông 

3 Khoản 8 điều 12 

Nếu bầu vòng thứ nhất mà không đủ số 

thành viên Hội đồng Quản trị có tỷ lệ nhỏ 

hơn 65% thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục 

bầu vòng thứ hai đối với những ứng viên còn 

lại cho tới khi đủ thành viên Hội đồng Quản 

trị hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

Bãi bỏ  

Để đảm bảo quyền lợi của cổ 

đông 

4 Khoản 9 điều 12 

Trong trường hợp phải lựa chọn một (01) 

trong hai (02) ứng cử viên đạt được tỷ lệ 

phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang 

có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. 

Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc 

lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một 

phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là 

phù hợp. 

 

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt 

cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 

của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu lại trong số các 

ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 

chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công 

ty. 

 

 

Khoản 03 Điều 144 Luật 

doanh nghiệp số 

   2014   13 n    

26/11/2014 
 



    CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG 
 18 Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

P: (+84 263) 3 817 937 -  www.ladophar.vn 

 

 

5 Điều 28 

 

Bổ sung thêm nội dung: 

Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số 

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử 

viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 

viên quy định tại Điều lệ công ty  

Khoản 03 Điều 144 Luật 

doanh nghiệp số 

   2014   13 n    

26/11/2014 
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CTCP DƯỢC LÂM ĐỒNG 

LADOPHAR 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

DỰ THẢO  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR  

NĂM TÀI CHÍNH 2018 

 
Thời gian :      8 giờ 30 phút , ngày 20 tháng 03 năm 2019 

Địa điểm :       Văn Phòng Công Ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar 

              18 Ngô Quyền –Phường 6 - TP Đà Lạt - Tình Lâm Đồng 

                    

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP 

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: 

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Hồng Hương    –     Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát 

- Nội dung báo cáo: 

 Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông 

chốt đến ngày 26/02/2019, sở hữu 7.829.958 cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar. 

 Cổ đông tham dự Đại hội:        cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở 

hữu cho                cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm        % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty. 

 Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên 

năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar đủ điều kiện 

để tiến hành Đại hội. 

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn  

    Chủ tịch Đoàn: 

- Bà Vũ Thu Mười   - Chủ tịch HĐQT  

   Thư ký Đoàn: 

- Bà : Trương Thị Ngọc Hiền  - Trưởng ban 

- Bà : Tô Thị Thanh Hằng      -  Thành viên 

    Đại hội nhất trí thông qua danh sách  Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn 

Giới thiệu Chương trình Đại hội  

Ông: Nguyễn Minh Thắng - Chức vụ P Chủ tịch HĐQT- thông qua Chương trình Đại 

hội 

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

Sau khi Thư ký thông qua Quy chế làm việc tại đại hội, Đại hội nghe trình bày các nội dung 

sau: 

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của 

Hội đồng quản trị 

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng  –  Chức vụ   :  P Chủ tịch HĐQT 
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II. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 

của Ban điều hành công ty 

 Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương   –   Chức vụ :  Tổng Giám Đốc 

III. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của 

Ban kiểm soát 

Người trình bày: Bà Phạm Thị Hồng Hương –  Chức vụ     : Trưởng Ban Kiểm Soát 

IV. Báo cáo kiểm toán năm 2018 

     Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương   – Chức vụ :  Tổng Giám Đốc 

V. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 

     Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương   – Chức vụ :  Tổng Giám Đốc 

VI.  Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

     Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền  – Chức vụ     :  Kế Toán Trưởng 

VII.  Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 

 Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền  – Chức vụ     :  Kế Toán Trưởng 

VIII. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty  

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng  –  Chức vụ   :  P Chủ tịch HĐQT 

  

PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT 

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt 

động năm 2019 của HĐQT. 

Phần biểu quyết: 

- Đồng ý :                           Cổ phần  chiếm:             số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không đồng ý :            0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến:          0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2019. Cụ thể một các chỉ tiêu chính như sau: 

Các chỉ tiêu 
Thực hiện năm 2018 

(tỷ đồng) 

- Sản xuất(Giá nhâp kho) 108 

- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 

  + Sản phẩm tự sản xuất 

  + Sản phẩm thương mại 

432 

106 

326 

- Lợi nhuận trước thuế (20) 

- Nộp ngân sách  10 
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Kế hoạch năm 2019 

- Doanh thu:   460 tỷ đồng 

  Trong đó: - Doanh thu hàng sản xuất: 180 tỷ đồng 

        - Doanh thu hàng phân phối: 280 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế:   5 tỷ đồng 

- Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho :   120 tỷ đồng 

- Đầu tư năm 2019: 20 tỷ đồng 

Phần biểu quyết: 

- Đồng ý :                           Cổ phần  chiếm:        %  số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không đồng ý :            0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến:          0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt 

động năm 2019 của Ban kiểm soát 

Phần biểu quyết: 

- Đồng ý :                           Cổ phần  chiếm:         % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không đồng ý :            0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến:          0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 

Phần biểu quyết: 

- Đồng ý :                           Cổ phần  chiếm:         % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không đồng ý :            0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến:          0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 5: Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát.  

1.  Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng 

- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng 

- Thư ký:                                             2.500.000 đồng/tháng 

Cụ thể đã thực hiện trong năm 2018 như sau: 
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a. Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2018: 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao đã nhận 

01 Vũ Thu Mười Chủ tịch  HĐQT 64.000.000 đồng 

02 Nguyễn Minh Thắng PCT. HĐQT 86.000.000 đồng 

03 Phạm Thị Xuân Hương TV HĐQT 72.000.000 đồng 

04 Phạm Văn Khoa  TV HĐQT 72.000.000 đồng 

05 Trịnh Văn Bảo(8 tháng) TV HĐQT 48.000.000 đồng 

06 Phạm Nhật Vinh(4 tháng) TV HĐQT 24.000.000 đồng 

 Tổng cộng  366.000.000 đồng 

    b. Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2018: 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao đã nhận 

01 Phạm Thị Hồng Hương Trưởng BKS 72.000.000 đồng 

02 Nguyễn T Thu Hương TV BKS 30.000.000 đồng 

03 Nguyễn Ái (8 tháng) TV BKS 20.000.000 đồng 

04 Trần Hữu Hiệp (4 tháng) TV BKS 10.000.000 đồng 

 Tổng cộng  132.000.000 đồng 

    c. Thù lao Thư ký đã chi năm 2018: 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao đã nhận 

01 Trương Thị Ngọc Hiền Thư ký  30.000.000 đồng 

 Tổng cộng  30.000.000 đồng 

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2018  

là 528.000.000 đồng (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).  

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đề nghị như sau: 

(bằng mức chi năm 2018) 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng 

- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng 

- Thư ký:                                             2.500.000 đồng/tháng 

Tổng cộng thù lao cho HĐQT và BKS là 546.000.000 đồng/năm (bao gồm cả thuế 

thu nhập cá nhân).  
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Phần biểu quyết: 

- Đồng ý :                           Cổ phần  chiếm:         % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không đồng ý :            0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến:          0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm 

toán được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:  

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  

- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài 

chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm 

cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.  

- Chi phí kiểm toán hợp lý. 

Phần biểu quyết: 

- Đồng ý :                           Cổ phần  chiếm:         % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không đồng ý :            0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến:          0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty, trong đó có 

một số sửa đổi như sau 

Điều/khoản Nội dung sửa đổi Căn cứ 

   

   

Phần biểu quyết: 

- Đồng ý :                           Cổ phần  chiếm:         % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không đồng ý :            0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến:          0 Cổ phần  chiếm:      0 % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

Người trình bày:  Bà Trương Thị Ngọc Hiền đọc biên bản cuộc họp 

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông 

thường niên năm tài chính 2018 với 100% số phiếu tán thành. 
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Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược Lâm 

Đồng Ladophar 

Đại hội kết thúc 12 giờ cùng ngày. 

 THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

  Chủ tịch đoàn 

 

 

 

 

Trương T Ngọc Hiền          Tô Thị Thanh Hằng 
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CÔNG TY CP  DƯỢC LÂM ĐỒNG 

LADOPHAR 

-------------------------- 

Số : …../2019/NQ- ĐHCĐ/LDP      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 

                       Đà Lạt, ngày 20 tháng 03 năm 2019 

 

DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR 

 NĂM TÀI CHÍNH 2018 
 

 

Căn cứ : 

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam  ố 

68/2014/QH13 ngà   6/11/2014 

- Điều lệ Công t  Cổ phần  Dược Lâm Đồng Ladophar 

- Biên bản họp đại hội cổ đông ngà  20/03/2019 

 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 20/03/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar, số 18 

Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Đại hội cổ đông thường niên 

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar được tổ chức với sự tham gia của         

cổ đông sở hữu            cổ phần chiếm       % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu 

quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 

năm 2019 của Hội đồng quản trị. 

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2019 của Ban điều hành.  

Cụ thể các chỉ tiêu chính như sau: 

Các chỉ tiêu 
Thực hiện năm 2018 

(tỷ đồng) 

- Sản xuất (Giá trị tổng sản lượng tính 

theo giá nhâp kho) 

108 

- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 

  + Sản phẩm tự sản xuất 

  + Sản phẩm thương mại 

432 

106 

326 

- Lợi nhuận trước thuế (20) 

- Nộp ngân sách  10 
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Kế hoạch năm 2019 

- Doanh thu:   460 tỷ đồng trong đó doanh thu hàng sản xuất 180 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế:   5 tỷ đồng 

- Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho :   120 tỷ đồng 

- Đầu tư năm 2019: từ 20 tỷ đồng 

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 

năm 2019 của Ban kiểm soát 

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  

Điều 6: Thông qua danh sách để lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2019 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar.  

Điều 7: Thông qua sửa đổi nội dung Quy chế nội bộ quản trị công ty theo tờ trình 

của HĐQT, trong đó có sửa đổi 1 số điểm như sau: 

Điều/khoản Nội dung sửa đổi 

  

  

 

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar 

thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty 

có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 

Nơi nhận:  

- Cổ đông, 

- HĐQT,BKS,BGĐ 

- Lưu VT; HĐQT. 
 

 

 

 

 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TOẠ 
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