
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2015

Ngày 18/4/2016



 

 

1 

 

 

 

- Tên Công ty  : CÔNG TY C蔚 PH井N  XU遺T NH一P KH域U Y T蔭 DOMESCO  

- Tên Ti院ng Anh : DOMESCO Medical Import ậ Export Joint Stock Corporation 

- Tên vi院t tắt  : DOMESCO 

- MST   : 1400460395 

- Mã CK   : DMC 

- Tr映 s荏 chính  : S嘘 66 - Qu嘘c l瓜 30 - P. M悦 Phú - Tp. Cao Lãnh - Đ欝ng Tháp  

- V嘘năđi隠u l羽  :ă267.137.970.000ăđ欝ng 

- S嘘 l逢ợng c鰻 phi院uăl逢uăhƠnh : 26.713.797 c鰻 phi院u 

- Đi羽n tho衣i   : 84.67.3852 278 ậ 84.67.3859 370 Fax: 84.67.3851 270 

- Email   : domesco@domesco.com  

- Website  : www.domesco.com 

  

mailto:vpcty@domesco.com
http://www.domesco.com/


 

 

2 

 

N浦I DUNG 
 

 

A. THÔNGăĐI烏P CH曳 T卯CH H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 .......................................................................... 4 

B. GI閏I THI烏U CÔNG TY....................................................................................................................... 5 

1. Ch泳cănĕngăchính ............................................................................................................................... 5 

2. Quá trình hình thành và phát tri吋n .................................................................................................... 5 

3. C挨ăc医u t鰻 ch泳c .................................................................................................................................. 6 

4. Thành tựuăđ衣tăđ逢ợc ........................................................................................................................... 7 

C. GI閏I THI烏U H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 ................................................................................................. 9 

D. GI閏I THI烏U BAN KI韻M SOÁT ....................................................................................................... 12 

E. GI閏I THI烏UăBANăĐI陰U HÀNH ....................................................................................................... 14 

F. HO萎TăĐ浦NG N蔚I B一T C曳AăNĔMă2015ăậ BÁOăCÁOăBANăĐI陰U HÀNH ................................... 15 

1. Thôngătinăc挨ăb違n v隠 th鵜 tr逢運ng ......................................................................................................... 15 

2. Tình hình ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh ....................................................................................... 17 

3. Tình hình tài chính .......................................................................................................................... 19 

4. Nh英ng ti院n b瓜 đưăđ衣tăđ逢ợc .............................................................................................................. 23 

5. K院 ho衣ch 2016 ................................................................................................................................ 24 

6. Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢,ăthực hi羽n dự án ................................................................................................... 26 

G. BÁO CÁO PHÁT TRI韻N B陰N V頴NG ......................................................................................... 27 

1. Báoăcáoămôiătr逢運ng ......................................................................................................................... 27 

2. Ho衣tăđ瓜ngăh逢噂ng v隠 c瓜ngăđ欝ng ...................................................................................................... 29 

H. BÁO CÁO BAN KI韻M SOÁT ....................................................................................................... 33 

1. Đánhăgiáăk院t qu違 ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhăvƠătìnhăhìnhătƠiăchínhănĕmă2015 ...................................... 33 

2. K院t qu違 giám sát ho衣tăđ瓜ng c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 ......................................................................... 34 

3. K院t qu違 giám sát ho衣tăđ瓜ng c栄aăBanăđi隠u hành .............................................................................. 34 

I. BÁO CÁO C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 ........................................................................................ 36 

1. Ho衣tăđ瓜ng c栄a HĐQTă2015 ........................................................................................................... 36 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋nănĕmă2016 .................................................................................................... 36 

J. BÁO CÁO QU謂N TR卯 CÔNG TY .................................................................................................... 38 

1. Ho衣tăđ瓜ng c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 .................................................................................................... 38 



 

 

3 

 

2. Các Ngh鵜 quy院t c栄a H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 nĕmă2015 ........................................................................ 39 

3. Giao d鵜ch c栄a c鰻 đôngăn瓜i b瓜 vƠăng逢運i có liên quan ...................................................................... 42 

4. Giao d鵜ch c鰻 phi院u: ......................................................................................................................... 48 

5. Các giao d鵜ch khác .......................................................................................................................... 48 

K. BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăĐẩăKI韻M TOÁN ................................................................................... 49 

L. HO萎TăĐ浦NG QUAN H烏 NHẨăĐ井UăT姶 ........................................................................................ 50 

 

  



A. THONG DIFP CHU TICH HQI DONG QUAN TRI

V6i phucrng chAm M'y quyAn lgi cria c6 d6ng ldm then chdt, t6i da h6a lqi nhufn hqp phdp

ld muc tiOu, ch6t lugng san phAm ld hang dAu. Tru6c UOi cann nAn kinh tti c6 nhiAu bitin dQng

phric tap, srlc c?nh tranh cira nganh Ducyc ViQt Nam cdng tr0 n6n gay git *at ld trong hQ th6ng

d6u thdu bQnh viQn.

OC Uao todn quyAn lqi cria c6 d6ng, lqi nhuan cho doanh nghiQp, ch6t luqng san phAm eOi

v6i ngudi ti6u dtng. NAm 2015 HQi D6ng QuAn Tri vd Ban di6u hdnh C6ng ty dd m4nh dan trii

co cdrr l4i danh muc sin phAm th6ng qua viQc tfp trung vdo sAn xu6t san phAm ch6t lugng t6t, lgi

nhuan t6i uu, giAm tj' trgng doanh thu hang nhap khAu- nh{p khAu iry th6c c6 doanh thu cao

ntrmg lqi nhuan rAt thdp.

Vi v{y m{c dt doanh thu thudn nim 2015 chi dat 77,60 chi ti0u oh.mg loi nhudn sau

thuti d4t 102%.

Ban diAu hdnh lu6n quan tAm dtin viQc thpc hiQn qu6n ly sin xudt, dat yilu t6 chd't lucr,ng

l6n hang dAu tu t16 ch6t luqng san phAm tiiip fuc dugc cii tiSn vd n6ng cdp.

Ndm 2016 v6n con nhimg kh6 khdn thdch thric, nhrmg v6i tinh thdn vuqt kh6, doan ktit

cira t{p the HOi D6ng Quan Tri, Ban diOu han}r, Ngudi lao d6ng vir sp h6 trq tu 2 c6 d6ng lcrn ld

SCIC vd ABBOTT. DOMESCO tg tin dua ra kti ho4ch trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng ndm20l6:

- Doanh thu thudn

- Loi nhudn sauthu6

: 1.415 tj'd6ng

: 155 fj'd6ng

- Phdt hdnh c6 phitiu dC tang rrdn cd phAn tu ngudn v5n chir so hiru cho c6 d6ng hiQn hiru

(tucrng duong 30%ov6n<liCu 1Q).

Oe thgc hiQn dugc chi ti6u ndy, C6ng q rdtmong titip t.uc nhfn dugc sp irng h6 vd gin b6

l6u ddi cira quy khrich hdrng, quf <16i tiic, quy co quan vd quj c6 d6ng. D6 le nidm tin, ld tlQng lgc
-l 1 1 , 1 1 v ,1 , 1 ,1 .

to l6n dO girip C6ng ty vugt qua nhfrng kh6 khdn, th6ch thric trong b6i cinh chung ctra ngdnh dd

ph6t tri6n bAn vfing vd dua DOMESCO 16n mQt tAm cao m6i.

Thay m{t HDQT, Tdi xin giri loi cilm on chdn thdnh vd kinh chric sric kh6e dtln quy co

9uffi, qulf khrich hing, quj t16i t6c, quy c6 d6ng vi tfp th6 c6ng nhAn lao ilQng DOMESCO.

Trdn trgng!

N CHi THANH
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B. GI閏I THI烏U CÔNG TY 
1. Chứcănĕngăchính 
- S違n xu医tăd逢ợc ph育m, thực ph育m ch泳cănĕng:ăhoáăd逢ợc và d逢ợc li羽u 

- Xu医t nh壱p kh育u và kinh doanh s違n ph育măd逢ợc, hoá ch医t xét nghi羽m, vắc xin, sinh ph育m 

dùngăchoăng逢運i, các lo衣iăbaoăbìăd逢ợc ph育m, bao bì các lo衣i, nguyên li羽u, thành ph育m 

thực ph育m ậ thực ph育m ch泳cănĕngăầ 

- Cung c医p d鵜ch v映 b違o qu違n thu嘘c theo chu育n GSP ậ Good Storage Practice (Thực hành 

b違o qu違n t嘘t  theoăquyăđ鵜nh c栄a t鰻 ch泳c y t院 th院 gi噂i WHO) 

2. Quá trình hình thành và phát tri吋n 

1980-2000: Ti隠n thân là Tr衣mă 壱tăT逢ăS穎aăCh英aăThi院tăB鵜ăNgƠnhă ăT院. Sau đó đ逢ợc đ鰻i 
tên thành Côngă tyă 壱tă T逢ă ăT院 (1985), Công ty D鵜ch v映 và Cung 永ngă 壱tăT逢ă ăT院 (1987) 

và Công ty DOMESCO (1989). Đ院n nĕm 1992, công ty đ鰻i tên thành Côngătyă u医tăNh壱păKh育uă
 ăT院ăĐ欝ng Tháp (DOMESCO). Từ đó công ty b鰻 sung ch泳c nĕng s違n xu医t d逢ợc ph育m, xây 

dựng h羽 th嘘ng nhà x逢荏ng tiên ti院n, áp d映ngăB瓜ătiêuăchu育n Qu違nă ỦăCh医t  逢ợng ISO 9001:2000. 

2001-2010: Côngă tyă vinhă dựă nh壱nă đ逢ợcă ch泳ngă ch雨ă h羽ă th嘘ngă qu違nă lỦă ch医t l逢ợng ISO 

9001:2000 và là công ty tiên phong đ逢a thu嘘c s違n xu医t trong n逢噂c vào th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u. Đ院n 

nĕm 2004, chính th泳c chuy吋n thành Công ty C鰻 ph亥n  u医t nh壱p kh育u Y t院 DOMESCO.Nĕm 

2006, C鰻 phi院u DOMESCO chính th泳c đ逢ợc niêm y院t trên sàn giao d鵜ch t衣i Trung tâm giao d鵜ch 

Ch泳ng khoán Tp. H欝 Chí Minh v噂i mã giao d鵜ch là DMC. Công ty ti院p t映c đ亥u t逢 vào các nhà 

máy công ngh羽 hi羽n đ衣i m荏 r瓜ng s違n xu医t. Vào nĕm 2010, DOMESCO là đ挨n v鵜 tiên phong 

trong vi羽c tri吋n khai đánh giá t逢挨ng đ逢挨ng sinh họccho các s違n ph育m do Công ty s違n xu医t. 
2011: DOMESCO có c鰻 đông chi院n l逢ợc là t壱p đoƠn D逢ợc ph育m s嘘 m瓜t t衣i Chi Lê và 

khu vực Nam M悦. CFR International Spa ậ Chi Lê đư đ欝ng hành cùng DOMESCO trong vi羽c 
phát tri吋n s違n xu医t, nghiên c泳u phát tri吋n s違n ph育m, chuy吋n giao công ngh羽 s違n xu医t tiên ti院n, 
đƠo t衣o k悦 nĕng cho cán b瓜 qu違n lý. Cũng trong nĕm 2011, DOMESCO đ逢ợc vinh dự là Công ty 

niêm y院t có ho衣t đ瓜ng Quan h羽 Nhà đ亥u t逢 t嘘t nh医t do Vietstock t鰻 ch泳c kh違o sát.  

2014: V嘘n đi隠u l羽 c栄a Công ty đ逢ợc tĕng lên 1,5 l亥n thành 267.137.970.000 đ欝ng, Công 

ty đư ti院n hành nâng c医p, c違i t衣o và tĕng công su医t cho 02 nhà máy Non-Betalactam và nhà máy 

Cephalosporin. M荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u, trong nĕm 2014Công ty đư xu医t kh育u sang m瓜t s嘘 

th鵜 tr逢運ng m噂i c栄a Nam M悦. 
2015:ăCóăth吋ănóiăđơyălƠăm瓜tănĕmăr医tăthƠnhăcôngătrongăvi羽cătáiăc挨ăc医uătri羽tăđ吋ăs違năxu医tăvƠă

kinhădoanhătrênăc挨ăs荏 t壱pătrungăvƠoălĩnhăvựcăchính: s違năxu医tăvƠăkinhădoanhăs違năph育mădoăcôngătyă
s違năxu医tătrênăc挨ăs荏ăt嘘iă逢uăhóaălợiănhu壱n, k院tăqu違ăthuăđ逢ợcălƠăt益ăsu医tălợiănhu壱năcaoănh医tătừătr逢噂că
đ院nănayătĕngătừă8,9 %ăđ院nă11,5%. C鰻ăđôngăchi院năl逢ợcăAbbottăthamăgiaăt逢ăv医nătrongălĩnhăvựcăs違nă
xu医t,ăkinhădoanh,ăqu違nălỦăh羽ăth嘘ngăchu厩iăcungă泳ng.Khắcăph映cătri羽tăđ吋ăsựăquáăt違iătrongăs違năxu医t,ă
nĕngăsu医tălaoăđ瓜ngătĕngăcaoăvƠăthuănh壱păc栄aăng逢運i lao đ瓜ngăđ逢ợcăc違iăthi羽năđángăk吋. 
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3. C挨ăc医u t鰻 chức  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG NGHIỆP  

 
GIÁM ĐỐC  

HỆ THỐNG SX 

BAN KIỂM SOÁT  

 

NM PENI 

NM CEPHA 

NM NON 

NM TPCN 

NM D.LIỆU 

P.CƠ ĐIỆN 

GIÁM ĐỐC  
CHẤT LƯỢNG 

 

QA 

QC 

P.ĐK & QLSP 

P.AT & CL 

P.KHSX 

GIÁM ĐỐC  
NC & PT 

P.NC & PT 

QL & PT NGUỒN LỰC 

 

P.NHÂN SỰ 

VP ĐIỀU HÀNH 

P.CNTT 

P.KHTH 

P.KT NỘI BỘ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH  

 

GIÁM ĐỐC  
KD NỘI ĐỊA 

HỆ THỐNG 

CN 

GIÁM ĐỐC  
KD QT & XNK 

P.KDQT&XNK 

GIÁM ĐỐC  
KHO VẬN 

TỔNG KHO 

GIÁM ĐỐC  
PTKD 

 

P.PHÁT 

TRIỂN KD 

P.QUẢN LÝ 

NHÃN HIỆU 

P.PR 

GIÁM ĐỐC  
THU MUA 

P.THU MUA 

NPL 

P.THU 

MUA BB, 

VLKM, QC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

GIÁM ĐỐC  
QT TC 

P.QUẢN TRỊ 
TC & ĐT 

KẾ TOÁN 
TRƯỞNG 

 

P.KẾ TOÁN 
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4. Thành tựuăđ衣tăđ逢嬰c 
4.1. Những điểm nổi bật  

“M雲 R浦NG H烏 TH渦NG PHÂN PH渦I ậ TI蔭N G井Nă H愛N T閏I 

KHÁCH HÀNG”:M瓜t trong nh英ng m映c tiêu chi院nă l逢ợc 2015 là t壱p 

trung hoàn thành tái c医u trúc toàn di羽nătrongăđóăvi羽c áp d映ng gi違i pháp 

đ欝ng b瓜:ă“H羽 th嘘ng giá tr鵜 - chu厩i cung 泳ng - liên k院t chi院năl逢ợc”ăk院t 
hợp v噂i vi羽că “táiă c医u trúc h羽 th嘘ng”ă là m瓜t trong nh英ng chi院nă l逢ợc 

trọng tâm. DOMESCO ch栄 đ瓜ngăđaăd衣ng hoá kênh phân ph嘘i đặc bi羽t trênăkênhăkhôngăg逢運ng 

b羽nhă (kênhă th逢挨ngăm衣i - OTC).ăTrongănĕmă2015ăđưă thƠnhă l壱p thêm hai chi nhánh m噂i t衣i th鵜 
tr逢運ngăĐBSC ălƠăChi Nhánh An Giang và Chi nhánh CƠăMau.ă 逢ợngăkháchăhƠngăgiaătĕngăđángă
k吋, đ瓜 ph栄 đ衣tăđ逢ợc trên 18.500 khách hàng trên toàn qu嘘c.M荏 thêm nhi隠u th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u 

nh逢 Nh壱t B違n, Venezuela, Peru. 

“ẩÂẩẢăCAOăảẤぅU QUＵ KINH DOANH – ẢẤAăTĔẩẢăLちI NHUｅN”:ă
Trong su嘘t chặng đ逢運ng phát tri吋n, l亥năđ亥u tiên t益 su医t lợi nhu壱n ròng 

c栄aăDOMESCOăđ衣t 荏 m泳c 11,5% ,ăđơyălƠăm瓜t t雨 l羽 t逢挨ngăđ嘘i t嘘t so v噂i 

các doanh nghi羽p cùng ngành trong và ngoài khu vực. 

 

“NÂNG CＷP Hぅ THくNG SＵN XUＷT - TIｗẩă ĐｗN TIÊU CHUａN 

PẤCs”:ă Hoàn thành vi羽c nâng c医p h羽 th嘘ng s違n xu医t và qu違n lý ch医t 
l逢ợng toàn di羽n. SẵnăsƠngăđónănh壱n tiêu chu育n GMP PICs cho c違 ba nhà 

máy Non-Betalactam, Cefalosporin và Penicilline.  

“HU遺N LUY烏N K駅 NĔNGă - TĔẩẢăẩĔẩẢăSUＷTăLAOăĐしNG”: v噂i 

vi羽c áp d映ng nhi隠u bi羽nă phápă đ欝ng b瓜 trong s違n xu医t nh逢 t鰻 ch泳c k院 
ho衣ch s違n xu医t hợp lý, đƠoăt衣o hu医n luy羽n b瓜 máy nhân sự s違n xu医t, kinh 

doanh.ăNĕngă su医tă laoă đ瓜ng trongă nĕmă 2015ă tĕngă h挨nă g亥n 15% so v噂i 

cùng kỳ. 

 

“ĐẨOă T萎O NGU唄N NHÂN LはC – NｙN TＵNG CHO Sは PHÁT 

TRIぁN BｙN VねNG”: Nĕmă2015ălƠănĕmăb泳t phá cho ho衣tăđ瓜ng qu違n lý 

ngu欝n nhân lực. Bên c衣nh vi羽c b嘘 trí nhân sự hợp lý và phù hợp v噂i 

công vi羽c, Công ty còn chú trọng v隠 mặtăđƠoăt衣oăchuyênăsơuăchoăđ瓜iăngũă
cán b瓜 qu違n lý, nhân viên kh嘘i kinh doanh v噂i sự h逢噂ng d磯n trực ti院p 

c栄a T鰻ngă Giámă Đ嘘c và chuyên gia cao c医p từ C鰻 Đôngă chi院nă l逢ợc 

Abbott. Ngoài ra còn thực hi羽năcácăkhoáăđƠoăt衣o ngắn h衣n và dài h衣n cho các Qu違n lý c医p trung 

và nhân viên s違n xu医t, tài chính k院 toán... 

18,500 

11,5% 

PICs 
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4.2. Các giải thưởng đã đạt được: 

- Từ B瓜 Y t院 

+ Gi違iăth逢荏ngă“Ngôiăsaoăthu嘘c Vi羽t”ăl亥năIănĕmă2015ăchoănhƠăs違n xu医t, trong t鰻ng s嘘 30 
doanh nghi羽p.  

+ Gi違iăth逢荏ngă“Ngôiăsaoăthu嘘c Vi羽t”ăchoă3ăs違n ph育m Vosfarel ậ MR đưăđ鰻i tên thành 
Dozidin, Ofmantin, Zinmax trong t鰻ng s嘘 62 s違n ph育m.  

+ Bằng khen c栄a B違o hi吋m xã h瓜i Vi羽tăNam,ăCôngă tyăđưă“Thực hiうn tốt chính sách 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2014 – 2015”. 

+ Bằng khen c栄a B瓜 Côngăan,ăCôngătyăđưăcóă“Thành tích xuＸt sắc trong phong trào 
toàn dân bảo vう an ninh Tổ quốc năm 2015”. 

- Từ LiênăđoƠnăLaoăđ瓜ng 

+ Là 1 trong 49 doanh nghi羽p nghi羽p tiêu bi吋u xu医t sắc và là m瓜t trong 03 doanh 
nghi羽p D逢ợc đón nh壱n gi違iăth逢荏ng “Doanh nghiうp vì người ệao động” nĕmă2015ădoă
T鰻ngă  iênă đoƠnă  aoă đ瓜ng Vi羽t Nam ph嘘i hợpă cùngă Phòngă Th逢挨ngăm衣i và Công 
nghi羽p Vi羽t Nam (VCCI) t鰻 ch泳c. 

+ Bằng khen "Đạt thành tích xuＸt sắc phong trào thi đua trong CNVCầĐ và hoạt 
động công đoàn giai đoạn I năm 2015". 

- Từ UBND t雨nhăĐ欝ng Tháp 

+ Danh hi羽u“Doanh nghiうp tiêu biểu” 2015 
+ BằngăkhenăCĐCSăCôngă tyăCPă NKă ă t院 DOMESCOăđi吋n hình tiên ti院n xu医t sắc 

trong phong trƠoăthiăđuaăCN C Đăt雨nhăĐ欝ngăThápăgiaiăđo衣n 2010-2015 
+ Bằng khen v隠 thành tích xu医t sắc 02 l亥n liên ti院păđ逢ợc công nh壱n danh hi羽u "Doanh 

nghi羽p tiêu bi吋u”ă 
+ Bằng khen v隠 thành tích xu医t sắc trong thực hi羽năCh逢挨ngătrìnhăm映c tiêu Qu嘘c gia v隠 

s穎 d映ngănĕngăl逢ợng ti院t ki羽m và hi羽u qu違 giaiăđo衣n 2006-2015ătrênăđ鵜a bàn t雨nhăĐ欝ng 
Tháp 

+ Tham gia H瓜i thi sáng t衣o k悦 thu壱t t雨nhăĐ欝ng Tháp l亥n th泳  IIIănĕmă2015:ăđ衣t 9/9 
gi違i pháp dự thi 

- Bằng khen khác 

+ BằngăkhenăchoăCôngătyăđưăcóăthƠnhătíchăxu医t sắc trong vi羽căchĕmăloăt嘘t đ運i s嘘ng v壱t 
ch医t, tinh th亥năchoăng逢運iălaoăđ瓜ngănĕmă2015ădoăT鰻ngă iênăđoƠnă aoăđ瓜ng Vi羽t Nam 

tặng. 

+ Danh hi羽u "Hàng Vi羽t Nam Ch医tă l逢ợngăcao"ănĕmă2015ădoăH瓜i Doanh nghi羽p hàng 

Vi羽t Nam ch医tăl逢ợng cao ch泳ng nh壱n. 

+ BằngăkhenăchoăCôngătyăđưăcóăthƠnhătíchăxu医t sắc trong vi羽căchĕmăloăt嘘tăđ運i s嘘ng v壱t 
ch医t, tinh th亥năchoăng逢運iă laoăđ瓜ngănĕmă2015ăT鰻ngă iênăđoƠnă aoăđ瓜ng Vi羽t Nam 

tặng. 
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C. GI閏I THI烏U H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
 

1. Ông Nguy宇n Chí Thành - Ch栄 t鵜ch H瓜iăĐ欝ng Qu違n 
Tr鵜 - Đ衣i di羽n T鰻ngăCôngăTyăĐ亥uăt逢ă&ăKinhădoanhăV嘘n 
NhƠăn逢噂c (SCIC)  

V噂iă20ănĕmăkinhănghi羽m qu違n lý trong nhi隠uălĩnhăvực, Ông 
Nguy宇n Chí Thành có Bằng Th衣că sĩă c栄a Vi羽n Nghiên c泳u 
Chính sách Qu嘘c gia (GRIPS) Nh壱t B違n và Bằng c穎 nhân c栄a 
Đ衣i học Kinh t院 Qu嘘c dân Vi羽t Nam. Ông kh荏i nghi羽p t衣i V映 
Qu違n lý Ngo衣i h嘘i,ăNgơnăhƠngăNhƠăn逢噂c Vi羽t Nam, tham gia 
táiăc挨ăc医u nợ n逢噂c ngoài và xây dựng chính sách ngo衣i h嘘i. 
Ông bắtăđ亥u làm vi羽c t衣i T鰻ngăcôngătyăĐ亥uăt逢ăvƠăKinhădoanhă
v嘘nă nhƠă n逢噂c (SCIC) v噂i vai trò Phó Ban Chi院n l逢ợc vào 
nĕmă 2006ă vƠă đ逢ợc b鰻 nhi羽mă lƠăTr逢荏ng Ban Chi院nă l逢ợc từ 
tháng 11/2008. Từ nĕmă2010,ăÔngă l亥nă l逢ợt gi英 các ch泳c v映 
Tr逢荏ng Ban Qu違n lý r栄iă ro,ăGiámăđ嘘c Chi nhánh Phía Nam 

c栄aăSCIC,ăTr逢荏ng Ban Qu違n lý v嘘năđ亥uă t逢ă3,ăvƠăngƠyă30/6/2015,ăÔngăđ逢ợc b鰻 nhi羽m là Phó 
T鰻ngăgiámăđ嘘c c栄a SCIC. T衣i Công ty C鰻 ph亥n Xu医t nh壱p kh育u Y t院 DOMESCO, ông Nguy宇n 
ChíăThƠnhăđ逢ợc b鰻 nhi羽m làm Ch栄 t鵜ch H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 từ 03/2013.ÔngălƠăng逢運i tiên phong 
trong nh英ngăb逢噂căđiăchi院năl逢ợc c栄a DOMESCO trong nh英ngănĕmăqua. 

 
2. Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu - Phó 

Ch栄 t鵜ch H瓜iă Đ欝ng Qu違n Tr鵜 - Đ衣i di羽n CFR 
International SPA 

Ông Alejandro  t嘘t nghi羽p Th衣că sĩă Qu違n tr鵜 kinh 

doanhvà nhi隠u bằng c医p khác. Bên c衣nhăđó,ăôngăcònăhoƠnă
thành nhi隠u khóa học t衣iăĐ衣i học Harvard ậ Hoa Kỳ v隠 kinh 

doanh và qu違n lý chi院năl逢ợc. Có nhi隠u kinh nghi羽m v隠 phát 

tri吋n s違n xu医tăvƠăkinhădoanhăD逢ợc Ph育m 荏 các th鵜 tr逢運ng 

m噂i n鰻i và luôn luôn d磯n dắtăcôngătyăđ衣tăđ逢ợc nh英ng thành 

côngăv逢ợt b壱c t衣i các th鵜 tr逢運ng này.  Ôngăđ逢ợc b鰻 nhi羽m 

Phó Ch栄 T鵜ch H瓜i Đ欝ng Qu違n Tr鵜 DOMESCO từ tháng 

5/2014.  
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3. Ông Huỳnh Trung Chánh - Thành viên H瓜i 

đ欝ng Qu違n tr鵜 
Ôngă D逢ợcă sĩă Huỳnh Trung Chánh ậ đ逢ợc xem là 

ng逢運i sáng l壱p n隠n t違ng cho DOMESCO có nh英ngăb逢噂c 

điăv英ng chắcănh逢ăhômănay.ăÔngăgắn bó v噂i Công ty từ 

nh英ngăngƠyăđ亥u m噂i thành l壱p, Ông từngăđ違m nh壱n qua 

nhi隠u v鵜 trí ch栄 ch嘘t c栄aăCôngă tyă nh逢ă lƠăCh栄  t鵜ch H瓜i 

Đ欝ng Qu違n Tr鵜 & T鰻ngăgiámăđ嘘c trong các nhi羽m kỳ I, 
II. Hi羽n t衣i,ăôngăChánhăđ違m  nh壱n ch泳c danh Thành viên 

H瓜iăđ欝ng  qu違n tr鵜 (nhi羽m kỳ III) c栄a DOMESCO 

 

 

 

 

 

4. Ông Andrew Hamish Lane - Thành viên H瓜i 
Đ欝ng Qu違n Tr鵜  

Ông Andrew Lane hi羽n là  Phó Ch栄 t鵜chNgƠnhăD逢ợc 

Ph育m  c栄a Công ty Abbott Laboratories Th映yăSĩă,ăV噂iăh挨nă
20ănĕmăkinhănghi羽m trong lĩnhăvực qu違n lý , kinh doanh và 

phân ph嘘iă d逢ợc ph育m t衣i Khu Vực Châu Á, Thái Bình 

D逢挨ngă trongă đóă cóă  i羽t Nam.Ông từngă lƠă Giámă đ嘘c tài 

chính & hành chính t壱păđoƠnăD逢ợc Ph育m Sandoz Pharma 

Limited ậ NewăZealand,ăGiámăđ嘘c chi院năl逢ợc & k院 ho衣ch, 

Giámă đ嘘c ti院p th鵜 và bán hàng Novartis New Zealand 

limited, T鰻ngă Giámă đ嘘că đi隠u hành DKSH Healthcare 

Vietnam, Phó ch栄 t鵜ch Nycomed Asia Pacific Singapore, 

Phó Ch栄 T鵜chăCôngăTyăD逢ợc Ph育m Takeda ( Nh壱t B違n ). 

ÔngăAndrewă aneăđ逢ợc b鰻 nhi羽m là thành viên H瓜iăĐ欝ng 

Qu違n Tr鵜 DOMESCO từ ngƠyă12/03/2015.ăÔngăđ逢ợcăđƠoă
t衣o chuyên ngành Th衣că Sĩă v隠 Lu壱t và Qu違n tr鵜 kinh doanh T衣iă Đ衣i Học Auckland ( New 

Zealand) ,ngoài ra ông còn có bằng c穎 nhân v隠 k院 toán và thu院. 
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5. BƠăL逢挨ngăTh鵜 H逢挨ngăGiangă- Thành viên H瓜i 
Đ欝ng Qu違n Tr鵜 (b鰻 nhi羽m ngày 11/01/2013) - T鰻ng 
giámăđ嘘c 

BƠă  逢挨ngă Th鵜 H逢挨ngă Giangă cóă kinhă nghi羽m h挨nă 25ă
nĕmă  trongă lĩnhă vực qu違n lý kinh doanh,ă nh逢ợng quy隠n 

th逢挨ngăm衣i và  s違n xu医t D逢ợc ph育m t衣i th鵜 tr逢運ng Vi羽t Nam 

và Cácăn逢噂c trong khu vực Châu Á. Tr違i qua nhi隠u v鵜 trí 
qu違n lý trong các t壱pă đoƠnă D逢ợc Ph育mă đaă qu嘘c gia nh逢ă
Sandonz - Thuỵ Sĩ,ăBiochemieăGmbH ậ Áo ( thu瓜c t壱păđoƠnă
D逢ợc Ph育m Novartis ), Chemo Iberica - Tây Ban Nha, CFR 

Pharmaceutical ậ Chile. Bà bắtăđ亥u sự nghi羽p qu違n lý vào 

nĕmă1992ăquaăcácăv鵜 tríănh逢:ăGiámăđ嘘c kinh doanh ậ ti院p th鵜 
, Tr逢荏ngăvĕnăphòngă PĐD,ăT鰻ngăGiámăĐ嘘c, T鰻ng giám 

đ嘘c Khu vực ĐôngăD逢挨ngăầăBƠăđ逢ợc b鰻 nhi羽m làm T鰻ng 

giámăđ嘘c c栄a DOMESCO vào tháng 05/2014 và hi羽n t衣iăBƠălƠăng逢運iălưnhăđ衣o DOMESCO phát 

tri吋nătheoăđ鵜nhăh逢噂ng c栄aăHĐQT.ăBƠă  逢挨ngăTh鵜 H逢挨ngăGiangăăt嘘t nghi羽p D逢ợcăsĩăt衣iăĐ衣i Học 

T衣iăTr逢運ngăĐH Y D逢ợc TP. H欝 Chí Minh và Th衣căsĩăqu違n lý t衣iăĐ衣i học Bruxelle (U.B.L) ậ 
 逢挨ngăQu嘘c B雨. 

6. Ông Nguy宇năVĕnăHóa - Thành viên H瓜iăđ欝ng 
Qu違n tr鵜 
Phó T鰻ngăgiámăđ嘘c 

Ông Nguy宇nă ĕnăHoáă lƠă thƠnhăviênăH瓜iăĐ欝ng Qu違n 

Tr鵜 . Ông công tác t衣iă DOMESCOă trênă 25ă nĕmă vƠă có 

nhi隠u kinh nghi羽m trong lĩnh vực k院 toán, tài chính, hi羽n 

nay ông gi英 ch泳c v映 Phó T鰻ngăGiámăĐ嘘c Công ty. Ông 

Nguy宇nă  ĕnă Hóaă t嘘t nghi羽p c穎 nhân chuyên ngành k院 
toánăngoƠiăraăôngăcònăđ逢ợcăđƠoăt衣o chuyên sâu v隠 lĩnhăvực 

nghi羽p v映 k院 toán,ăngơnăhƠng,ăGiámăđ嘘c tài chính (CFO) , 

ch泳ngkhoán , qu違n tr鵜 côngătyăvƠălĩnhăvực mua bán và sáp 

nh壱p doanh nghi羽p (M&A). 

Ông Nguy宇năvĕnăHóaăcònălƠăng逢運iăđ衣i di羽n v嘘n c栄a T鰻ng 

côngă tyă đ亥uă t逢ă &ă Kinhă doanhă v嘘nă nhƠă n逢噂c SCIC t衣i 
DOMESCOă vƠă đ欝ng th運iă lƠă ng逢運iă đ衣i di羽n v嘘n c栄a 

DOMESCO t衣i Công ty c鰻 ph亥n Bao bì công ngh羽 caoă ĩnhăT逢運ng (CôngăTyădoăDomescoăđ亥u 

t逢ăv嘘n c鰻 ph亥n)  và là thành viênăHĐQT. 
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D. GI閏I THI烏U BAN KI韻M SOÁT 
 

1. Ông Nguy宇n Phi Thức - Tr逢ởng Ban Ki吋m Soát 

Ông Nguy宇n Phi Th泳c t嘘t nghi羽p C穎 nhân kinh t院 , v噂i ki院n 

th泳c Chuyên ngành Tài chính Doanh nghi羽p, ông Nguy宇n Phi Th泳c 

từngă lƠăchuyênăviênăphòngăĐ違m b違o Ch医tă l逢ợng, Phòng K院 Toán, 

Phòng Ki吋m Toán n瓜i b瓜 và Phòng Qu違n tr鵜 Tài chính DOMESCO. 

Hi羽n Ông Nguy宇n Phi Th泳c là chuyên viên c栄a Phòng Ki吋m tra n瓜i 

b瓜 c栄a Công ty. Từ tháng 03/2009, Ông Th泳căđ逢ợc b鰻 nhi羽m vào v鵜 
tríăTr逢荏ng Ban Ki吋m Soát công ty. 

 
 
 

2. Bà Huỳnh Th鵜 T嘘 Quyên - Thành viên Ban Ki吋m Soát 

Bà Huỳnh Th鵜 T嘘 Quyên ậ C穎 nhân Lu壱t , chuyên ngành 

Lu壱t qu嘘c t院 bà gia nh壱p DOMESCO từ nĕmă 2008,ă tr逢噂că đơyă bƠă
từng là chuyên viên phòng ph鰻 bi院n giáo d映c pháp lu壱t c栄a S荏 T逢ă
pháp T雨nh Cà Mau. Hi羽n Bà là Thành viên Ban Ki吋m Soát kiêm 

chuyên viên phòng K院 ho衣ch t鰻ng hợpCông ty CP Xu医t nh壱p kh育u 

y t院 DOMESCO 

 

 

 

3. Ông Phan Th院 Thành - Thành viên Ban Ki吋m Soát 

Ông Phan Th院 Thành từngăđo衣t gi違i Olympic Toán th運i sinh 

viên. Ông t嘘t nghi羽p Th衣că sĩă kinhă t院 c栄a Học vi羽năTƠiă chínhănĕmă
2008. Ông Thành từng công tác t衣i Ban th育măđ鵜nhăNgơnăhƠngăĐ亥u 

t逢ăvƠăphátătri吋n Vi羽t Nam. Hi羽năÔngălƠăchuyênăviênăđ亥uăt逢ăt衣i T鰻ng 

Côngă tyă Đ亥uă t逢ă vƠă kinhă doanhă v嘘nă nhƠă n逢噂că vƠă đ逢ợc b鰻 nhi羽m 

thành viên Ban Ki吋m Soát DOMESCO từ tháng 04/2014. 
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4. Bà Tr亥n Thái Thanh - Thành viên Ban Ki吋m Soát 

Bà Tr亥n Thái Thanh t嘘t nghi羽p c穎 nhân khoa ngo衣iăth逢挨ngăậ 

Đ衣i học kinh t院 TP. H欝 Chí Minh v噂i h挨nă18ănĕmăkinh nghi羽m làm 

vi羽c t衣iă cácă côngă tyă d逢ợc ph育m đaă qu嘘c gia: Novartis Th映yă Sĩ,ă
Sandoz GmbH Th映yă Sĩ,ă DKSHă  ietă Nam,ă CFRă Pharmaceuticală
Chile, Abbott Laboratories ậ Th映yăSĩă.ăBƠăTháiăThanhătr違i qua nhi隠u 

v鵜 trí qu違nă lỦă trongă lĩnhă vực h壱u c亥n (logistic), tài chính, qu違n lý 

chu厩i cung 泳ng (supply chain).K吋 từ ngƠyă01/01/2016ăđưăgiaănh壱p 

vào DOMESCO v噂i vai trò trợ lỦăTGĐ ph映 trách chu厩i cung 泳ng 

c栄a Công Ty. 

 

5. Bà Servane Marie Amelie Gorgiard - Thành viên Ban 
Ki吋m Soát 

Bà Servane Gorgiard t嘘t nghi羽pă ch逢挨ngă trìnhă Th衣că sĩă
chuyên ngành Phân tích Tài chính Qu嘘c T院 t衣i Pháp và bắtăđ亥u quá 

trình công tác từ nĕmă 2008ă đ院n nay. Các công vi羽c đưă tr違i qua: 

Chuyênăviênăphơnătích,ăGiámăđ嘘c tài chính khu vựcăĐôngăNamăÁă
thu瓜c Công ty CFR International SPA. Từ tháng 04/2014, bà chính 

th泳căđ逢ợc b鰻 nhi羽m là Thành viên Ban Ki吋m Soát DOMESCO. 
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E. GI閏I THI烏UăBANăĐI陰U HÀNH 
1. BƠăL逢挨ngăTh鵜 H逢挨ngăGiangă- T鰻ngăGiámăđ嘘c Công ty 

(Xem ph亥nă“gi噂i thi羽u H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜”ăđ吋 bi院t Kinh nghi羽m và chuyên môn c栄aăbƠă 逢挨ngă
Th鵜 H逢挨ngăGiang) 

2. Ông Nguy宇năVĕnăHóaă- Phó T鰻ngăGiámăđ嘘c Công ty 

(Xem ph亥nă “gi噂i thi羽u H瓜iă Đ欝ng Qu違n Tr鵜”ă đ吋 bi院t Kinh nghi羽m và chuyên môn c栄a ông 

Nguy宇nă ĕnăHóa). 
 

3. Bà Ph衣m Ngọc Tuy隠n - K院 toánătr逢ởng 

Bà Ph衣m Ngọc Tuy隠n gia nh壱p DOMESCO từ nĕmă1990,ă lƠăC穎 

nhân kinh t院 chuyên ngành K院 toán.Trongăh挨nă25ănĕmăcôngătácăt衣i 
Domesco, bà Tuy隠n có r医t nhi隠u kinh nghi羽mătrongălĩnhăvực qu違n 

lý và ki吋m soát tài chính k院 toán bà đưănắm gi英 nh英ng v鵜 trí nh逢ă
Chuyên viên tài chính, Phó phòng K院 toán,ă Tr逢荏ng phòng ki吋m 

soát n瓜i b瓜 và từ nĕmă2004ăđ院n nay BƠăđ違m nhi羽m v鵜 trí K院 toán 

tr逢荏ng c栄a Công ty 
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F. HO萎TăĐ浦NG N蔚I B一T C曳AăNĔMă2015ăậ BỄOăCỄOăBANăĐI陰U HÀNH 
1. Thôngătinăc挨ăb違n v隠 th鵜 tr逢ờng 

 Vi羽t Nam gia nh壱păWTOăđưămangăl衣i cho ngành kinh t院 nóiăchungăvƠăngƠnhăd逢ợc nói riêng 
môiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăkinhădoanhăminhăb衣ch và thu壱n lợi. Các doanh nghi羽p ti院p c壱n d宇 dàng v噂iăđ嘘i 
tácăđ吋 hợp tác s違n xu医t, chuy吋n giao công ngh羽,ăđónănh壱n ngu欝n v嘘n đ亥uăt逢ăl噂n c栄a các t壱p đoƠnă
d逢ợc ph育măn逢噂c ngoài vào Vi羽t Nam.  

1.1. Về sản xuＸt 
- Hi羽n nay c違 n逢噂c có 109 nhà máy s違n xu医tăd逢ợc ph育măđ衣t tiêu chu育n GMP-WHOătrongăđóă

đưă cóăm瓜t s嘘 nhƠămáyăđ衣t tiêu chu育n GMP-PIC/S, GMP-EU, có 46 nhà máy s違n xu医t thu嘘c từ 
d逢ợc li羽uăđ衣tăGMPă(28ăc挨ăs荏 s違n xu医t thu嘘c từ d逢ợc li羽u), 4 nhà máy s違n xu医t vaccin, sinh ph育m y 
t院. Các doanh nghi羽pătrongăn逢噂căđưăs違n xu医tăđ逢ợc kho違ng 12.000 lo衣i thu嘘c v噂i 520 lo衣i ho衣t ch医t, 
17 nhóm tác d映ngăd逢ợc lý. Theo C映c Qu違nălỦăd逢ợc (B瓜 Y t院) hi羽n thu嘘c s違n xu医tătrongăn逢噂căđưă
đápă泳ng g亥n 50% nhu c亥u s穎 d映ng thu嘘c, tuy nhiênthu嘘c do các doanh nghi羽p Vi羽t Nam s違n xu医t 
ch栄 y院u v磯n là các thu嘘c có k悦 thu壱t bào ch院 đ挨năgi違n, tr鵜 li羽u các b羽nh thôngăth逢運ng; phân khúc 
thu嘘căđặc tr鵜, k悦 thu壱t bào ch院 hi羽năđ衣i, giá tr鵜 cao còn l羽 thu瓜c vào nh壱p kh育u. 

- Quy mô ngành công nghi羽păd逢ợc Vi羽t Nam hi羽n nay còn r医t nh臼 so v噂i các ngành khác 
trong n隠n kinh t院,ă trìnhăđ瓜 k悦 thu壱t công ngh羽 s違n xu医t thu嘘c còn th医p,ă thêmăvƠoăđóăho衣tăđ瓜ng 
nghiên c泳u và phát tri吋năch逢aăđ逢ợc chú trọngăvƠăđ亥uăt逢ăhợp lý. 

- Ngu欝n nguyên li羽u ph映c v映 cho s違n xu医tă trongăn逢噂căh挨nă90%ăph違i nh壱p kh育u nên ph映 
thu瓜c r医t l噂n vào ngu欝n cung 泳ng và khó ki吋măsoátăđ逢ợcăchiăphíăđ亥u vào.  

1.2. Về kinh doanh phân phối 
NgƠnhăd逢ợc là m瓜t trong nh英ngăngƠnhăcóămôiătr逢運ng c衣nh tranh cao.Thu嘘c n瓜iăđưăgiaătĕngă

th鵜 ph亥nănh逢ng trongăđó h挨nă70%ădoanhăthuăthu嘘căđ逢ợcăđóngăgópătừ kênh ETC qua hình th泳căđ医u 
th亥u cung c医p vào b羽nh vi羽n,ăkênhăth逢挨ngăm衣iăOTCăđ衣tăch逢aăđ院n 30%, đaăph亥n là thu嘘c thông 
th逢運ng nên giá tr鵜 th医p. 
 + Kênh ETC: Theo C映c Qu違nălỦăD逢ợc, qua th嘘ng kê k院t qu違 trúng th亥u c栄a 68 b羽nh vi羽n, 
S荏 Y t院, hi羽n t益 l羽 thu嘘c Vi羽tăNamăđ逢ợc s穎 d映ng trong các b羽nh vi羽n còn chi院m t益 l羽 th医p. C映 th吋 
t衣i các b羽nh vi羽n tuy院năTrungă逢挨ngăch雨 chi院m có 11,66%, tuy院n t雨nh chi院m 38,35%. Các lo衣i thu嘘c 
có nhu c亥u s穎 d映ng nhi隠u nh医tă trongănĕmă2015ă lƠăcácă lo衣i thu嘘c kháng sinh, h衣 s嘘t, gi違măđau,ă
ch嘘ng viêm, tiêu hóa, vitamin, thu嘘c b鰻ầ 
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BiあỐăđồ 01: Tỷ lう hàng Viうt Nam trong hう thぐng Bうnh vi

うn 

 

Nguồn: Cục QuＶnăệýăDưぢc 

 + Kênh OTC: Tuy ch雨 chi院m kho違ng 30% giá tr鵜 s穎 d映ng thu嘘c c違 n逢噂cănh逢ngăh亥u h院t 
cácăcôngătyăd逢ợc l噂n đ隠u t壱p trung vào th鵜 tr逢運ng này nhằmăbùăđắp th鵜 ph亥n kênh ETC b鵜 m医tăđiă
do không trúng th亥u.  

BiあỐăđồ 02: Tỷ lう tĕnỂătrưởng vｚ giá trị - sＶnăệưぢng trên các kênh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Sぐ liうu thぐng kê IMS 

Giá tr鵜 toàn th鵜 tr逢運ng d逢ợcph育m từ quỦă 4/2014ă đ院n quỦă 3/2015ă tĕngă 10%, kênh có 

gi逢運ng b羽nh chi院m 67% t鰻ng doanh thu toàn th鵜 tr逢運ng, c映 th吋: 

+ Thu嘘c nh壱p kh育uătĕngă31%ăv隠 s嘘 l逢ợngănh逢ngătĕngă66%ăv隠 doanh thu. 

88,3% 

61,7% 

11,7% 

38,4% 

BV trung ương  BV tuyến tỉnh 

Trong 
nước 

Nhập khẩu 
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+ Trong kênh b羽nh vi羽n thu嘘c n瓜iătĕngă15%ăv隠 s嘘 l逢ợng và 8% v隠 doanh thu. 

+ăTrongăkênhăkhôngăcóăgi逢運ng b羽nh thu嘘c n瓜iătĕngă4%ăv隠 s嘘 l逢ợng và 3% v隠 doanh thu. 

 Đi隠uăđóăchoăth医y giá các s違n ph育m thu嘘c ngo衣iătĕngăvƠăng逢ợc l衣i giá s違n ph育m s違n xu医t 
trongăn逢噂c s映t gi違măđáng k吋. 

Tínhăđ院n 31/12/2015 t益 l羽 dân s嘘 tham gia BHYT chi院m 75,3% dân s嘘,ătĕngă4,5%ăsoăv噂i 

nĕmă2014.ăTuyănhiênăvi羽c thanh toán chi phí khám ch英a b羽nhăBH Tănĕmă2015ăl衣i gi違m 4,1% 

l逢ợtăng逢運i so v噂iănĕmă2014ă(nĕmă2015ăthanhăătoánăchoă130.071.538ăl逢ợtăng逢運i, gi違m 5.601.231 

l逢ợtăng逢運i so v噂iănĕmă2014).ă 

1.3.Chính sách pháp luật  

M瓜t s嘘 vĕnăb違n pháp lu壱t c栄a ngành v磯n còn nhi隠u b医t c壱p, cácăquyăđ鵜nh v隠 đ医u th亥u mua 

thu嘘cătrongăc挨ăs荏 y t院 “逢uătiên”ăgiáărẻ nên các doanh nghi羽păd逢ợc đuaănhauăliên t映c gi違măgiáăđ吋 
đ逢ợc trúng th亥u, t衣oămôiătr逢運ng c衣nh tranh không lành m衣nh, ch逢aăt衣oăđi隠u ki羽n cho các doanh 

nghi羽p đ亥uăt逢ăl噂n, có quy mô s違n xu医t l噂n và hi羽năđ衣i,ăch逢aăth壱t sự khuy院n khích các nhà s違n 

xu医t t壱pătrungăđ亥uăt逢ănơngăcaoăch医tăl逢ợng s違n ph育m. Vi羽c thắt chặt qu違n lý giá kê khai cho các 

doanh nghi羽p s違n xu医tătrongăn逢噂cănh逢ngăcònăbuôngăl臼ng cho s違n ph育m nh壱p kh育u,ăgơyăkhóăkhĕnă
cho vi羽c c衣nh tranh c栄a các công ty s違n xu医tătrongăn逢噂c v噂i các s違n ph育m nh壱p kh育u từ cácăn逢噂c 

ch逢aăphátătri吋n. 

2. Tình hình ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh 

2.1.Doanh thu  
BiあỐăđồ 03:ăDoanểătểỐă2015ă(ĐVT:ătỷ đồng) 
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 i羽căthựcăhi羽năchi院năl逢ợcătáiăc医uătrúcăm衣nhăm胤ătừăchi院năl逢ợcăkinhădoanh,ăphơnăkhúc th鵜ă
tr逢運ng,ădanhăm映căs違năph育m, qu違nălỦăs違năxu医tăđ院năc挨ăc医uănhơnăsự,ă...ăđưăđemăl衣iăchoăDOMESCOă
nhi隠uăthayăđ鰻i,ăđóngăgópătíchăcựcăvƠoăhi羽uăqu違ăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăvƠăkinhădoanhăc栄aăcôngăty. 

Doanhă thuă thu亥nănĕmă2015ăđ衣tă1.234,0ă t益ăđ欝ng, đ衣tă77,7% soăk院ăho衣chă trìnhăĐHĐCĐă
2015 và soăv噂iăcùngăkỳădoanhăthuăthu亥năgi違mă17%.  

2.2.Cơ cＸu doanh thu: 

DoanhăthuăhƠngăs違năxu医tăđ衣tă77,8% so k院ăho衣chă2015ăvƠăgi違mă10,6%ăsoăcùngăkỳ. Tuy 

nhiênăxétăv隠ămặtăt益ătrọngădoanh thu hàng s違năxu医t thìăđơyălƠănĕmăt雨ătrọngăhƠngăs違năxu医tđ衣tăm泳c 
caoănh医t từătr逢噂căt噂iănay:ă82,4%ănĕmă2015ăsoăv噂iă76,5%ătrongănĕmă2014. 

BiあỐăđồă04:ăCơăẾＸỐăếoanểătểỐă2015 

 

BiあỐăđồă05:ăCơăẾＸỐăếoanểătểỐătểỀoăỆênể 

 

31% 29% 

69% 71% 

2014 2015

OTC

ETC

Kinh 
doanh 

23,53% 

S違năxu医tă
76,47% 

Nĕmă2014 

Kinh 
doanh 

17,64% 

S違năxu医tă
82,36% 

Nĕmă2015 
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DoanhăthuăhƠngăkinhădoanhăđ衣t 77,2% so v噂i k院 ho衣ch 2015 do ti院p t映c thực hi羽n chi院n 

l逢ợcătáiăc挨ăc医u danh m映c nhómăhƠng,ăng逢ngăphơnăph嘘i  và kinh doanh các mặt hàng có lợi nhu壱n 

r医t th医p và r栄i ro cao. 

2.3.Kinh doanh quốc tế 
BiあỐăđồ 06: Doanh thu hàng xuＸt khｂu theo thị trường 

 

Cơ cＸu doanh thu theo thị trường năm 
2014 

 

Cơ cＸu doanh thu theo thị trường năm 
2015 

Doanh thu xu医t kh育u thực hi羽n nĕmă2015ăđ衣t 81,9% so v噂i cùng kỳ , nguyên nhân s映t 

gi違m doanh s嘘 là do sự c衣nh tranh v隠 giá c栄a các s違n ph育mă t逢挨ngă tự v噂i s違n ph育m c栄a 

DOMESCO v噂i các s違n ph育m đ院n từ 遺năĐ瓜, Bangladesh,ầngoài ra sự bi院năđ瓜ng t益 giá và giá 

nguyên li羽u làm 違nhăh逢荏ngătĕngăgiáăthƠnhăs違n ph育mầăTrongănĕmă2015ăCôngătyăphátătri吋n th鵜 
tr逢運ng m噂i là Peru nâng t鰻ng s嘘 th鵜 tr逢運ng xu医t kh育u hi羽n nay là 11n逢噂c.Doanh thu m瓜t s嘘 th鵜 
tr逢運ng m噂i có chi隠uăh逢噂ng kh違 quanăvƠătĕngătr逢荏ng m衣nhănh逢ăPeru,ăHongăKong,ăNh壱t B違n. 

3. Tình hình tài chính 
3.1. Lợi nhuận  

BＶng 01: Doanh thu – lぢi nhuｆn 2015 

Đốt:ăTỷ đồng 

STT Ch雨ătiêu 2014TH 2015KH 2015TH So KH 2015 Soăcùngăkỳ 

1 Doanhăthuăthu亥n 1.486,1 1.588,0 1.234,0 77,7% 83,0% 

2 Lợiănhu壱năg瓜p 424,6 510,6 409,8 80,3% 96,5% 

3  ợiănhu壱nătr逢噂căthu院 168,7 180,0 183,2 101,8% 108,6% 

4  ợiănhu壱năsauăthu院 132,3 140,0 141,6 101,1% 107,0% 

  LẩăỂじp/DTT 28,6% 32,2% 33,2% 1,1% 4,6% 

  LNST/DTT 8,9% 8,8% 11,5% 2,7% 2,6% 
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T益 su医t lợi nhu壱năbiênăđ逢ợc c違i thi羽n từ 28,6% trong 2014  lênă33,2%ănĕmă2015.ăTrongă
đó,ă lưiăg瓜p c栄a nhóm hàng s違n xu医tăđ衣tă37,95%ătĕngă2,64%ăsoăv噂i cùng kỳ (35,30%); lãi g瓜p 

hƠngăkinhădoanhăđ衣t 11,90% c違i thi羽n ngo衣n m映c so v噂i con s嘘 5,19% c栄a cùng kỳ. 

BiあỐăđồ 07: Lぢi nhuｆn sau thuｘ nĕmă2015 (Đốt:ătỷ đồng) 

 
 

Lợi nhu壱n sau thu院 đ衣t 141,6 t益 đ欝ngătĕngăsoăv噂i cùng kỳ 7,0%. Trongănĕmă2015,ăCông 

ty t壱p trung vào m映c tiêu lợi nhu壱năh挨năthôngăquaăch栄 tr逢挨ngăkhông t壱p trung các nhóm hàng có 

lợi nhu壱n th医p, nâng cao t益 l羽 hàng s違n xu医tă trongăc挨ăc医u doanh thu, t壱p trung vào các nhóm 

hàng ch栄 lực có lợi nhu壱năcaoămƠăcôngă tyăđangăcóă lợi th院.T益 l羽 lợi nhu壱nă trênădoanhă thuăđ衣t 
11,5%.Đây là ch雨 s嘘 cao nh医t k吋 từ tr逢噂căđ院n nay. 

3.2. Chi phí 
BＶng 02: CơăẾＸỐăẾểiăpểíănĕmă2015 

Đốt:ăTỷ đồng 

Ch雨 tiêu 
Thực hi羽n 

2014 
K院 ho衣ch 

2015 
Thực hi羽n 

2015 

So sánh 

K院 

ho衣ch 
Cùng kỳ 

Doanh thu thu亥n 1.486,060 1.588,000 1.234,031 77,71% 83,04% 

Giá v嘘n hàng bán 1.061,497 1.077,437 824,273 76,50% 77,65% 

Giá vốn /DTT 71,43% 67,85% 66,80% -1,05% -4,64% 
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Lợi nhu壱n g瓜p 424,562 510,563 409,758 80,26% 96,51% 

Lợi nhuận gộp /DTT 28,57% 32,15% 33,20% 1,05% 4,64% 

Chi phí bán hàng 140,723 216,047 143,320 66,34% 101,85% 

CPBH/Doanh thu 9,47% 13,60% 11,61% -1,99% 2,14% 

Chi phí qu違n lý doanh nghi羽p 122,134 110,540 82,090 74,26% 67,21% 

CPQL/Doanh thu 8,22% 6,96% 6,65% -0,31% -1,57% 

Lợi nhu壱n sau thu院 132,322 140,000 141,559 101,11% 106,98% 

LNST/Doanh thu 8,90% 8,82% 11,47% 2,66% 2,57% 

T益 l羽 giá v嘘n hàng bán/ doanh thu thu亥nătrongănĕmă2015ăgi違m còn 66,80%, so v噂i cùng 
kỳ nĕmă tr逢噂c là 71,43%. Góp ph亥n làm c違i thi羽n biên lãi g瓜pă tĕngă từ 28,57% cùng kỳ lên 
33,20%ătrongănĕmă2015. 

T益 l羽 chi phí bán hàng và chi phí QLDN/ Doanh thu thu亥nănĕmă2015ălƠă18,26%ăth医păh挨nă
2,30% so v噂i k院 ho衣ch. T益 l羽 chi phí QLDN/doanh thu thu亥nănĕmă2015ălƠă6,65% gi違m 1,57% so 

v噂i cùng kỳ nĕmătr逢噂c.  

3.3. Tài sản 
BＶng 03: CơăẾＸu vぐn và tài sＶn 

STT Ch雨ătiêu 31/12/2015 31/12/2014 So sánh 

1 Cơ cＸu tài sản        

 - TỢiăsＶnăẾぐăđịnể/TổnỂăTỢiăsＶnă(%) 24,75% 28,93% -4,18% 

 - TỢiăsＶnăệưỐăđじnỂ/TổnỂătỢiăsＶnănỂắnăểＴnă(%) 73,09% 67,20% 5,89% 

2 Cơ cＸu nguồn vốn (%)       

 - ẩぢăpểＶiătrＶ/TổnỂănỂỐồnăốぐnă(%) 19,71% 22,55% -2,84% 

 - ẩỂỐồnăốぐnăẾểủăsởăểのỐă/TổnỂănỂỐồnăốぐnă(%) 80,29% 77,45% 2,84% 

Cơ cＸu tài sản: tài s違n c嘘 đ鵜nh chi院m  24,75% t鰻ng tài s違n, t益 l羽 này gi違m so v噂iăđ亥u kỳ 
4,18% do m瓜t s嘘 tài s違năđưăh院t kh医u hao. Tài s違năl逢uăđ瓜ng chi院m 73,09%ăcaoăh挨năsoăv噂i t益 l羽 
c栄aăđ亥uănĕmă5,89%.  M瓜tăđi吋m n鰻i b壱t là ệưぢng tiｚn mặt cuぐi kỳ đＴtăểơnă135ătỷ đồng do công ty 
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có các biうn pháp quＶn lý tích cばc và thばc hiうn hiうu quＶ ểơnătronỂăviうc quＶn lý dòng tiｚn, thu hồi 

công nぢ, công ty sぬ dụng nguồn vぐn tば có hoàn toàn không vay Ngân hàng. 

Cơ cＸu nguồn vốn: T益 l羽 nợ ph違i tr違 chi院m 19,71% trên t鰻ng ngu欝n v嘘n, gi違m 2,84% so 

v噂iăđ亥u kỳ,ăđ欝ng th運i ngu欝n v嘘n tự tài trợ chi院m 80,29% trong t鰻ng ngu欝n v嘘n.Th吋 hi羽n c挨ăc医u 

tài chính c栄a Công Ty r医t lành m衣nh,ăhoƠnătoƠnăđ違m b違o vi羽c tự ch栄 ngu欝n v嘘n trong t医t c違 các  

ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a công ty. 

3.4. Các chỉ số tài chính chて yếu 
BＶng 04: Các chỉ tiêu vｚ tính thanh khoＶn  

STT Các ch雨 s嘘 tƠiăchínhăc挨ăb違n 
Nĕmă
2015 

Nĕmă
2014 

Tĕng/gi違m Tỷ l羽 

A H羽 s嘘 kh違 nĕngăthanhătoánă         

1 H羽 s嘘 thanh toán hi羽n th運i          3,72          3,05             0,67  21,90% 

2 H羽 s嘘 thanh toán nhanh          2,28          1,55  0,74 47,09% 

3 S嘘 ngày tr違 nợ bình quân        73        57  16 28,05% 

B Các ch雨 tiêu l嬰i nhu壱n ho衣tăđ瓜ng          

1 T益 su医t lợi nhu壱n g瓜p/doanh thu  33,20% 28,57% 4,64% 16,22% 

2 T益 su医t lợi nhu壱năHĐKD/doanhăthuă 14,88% 10,78% 4,10% 38,04% 

3 T益 su医t lợi nhu壱n ròng/doanh thu (ROS) 11,47% 8,90% 2,57% 28,83% 

4 T益 su医t lợi nhu壱n ròng/v嘘năđi隠u l羽 (EPS) 52,99% 49,53% 3,46% 6,98% 

5 T益 su医t lợi nhu壱n ròng/t鰻ng tài s違n (ROA) 14,33% 14,20% 0,13% 0,91% 

6 T益 su医t lợi nhu壱n ròng/v嘘n CSH (ROE) 17,84% 18,33% -0,49% -2,66% 

C Ch雨 tiêuăliênăquanăđ院n c鰻 phi院u          

1 Thu nh壱p trên c鰻 phi院u (EPS) 5.299 4.953 346 6,98% 

2 Giá tr鵜 s鰻 sách c栄a c鰻 phi院u (BV) 29.697 27.021 2.675 9,90% 
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 - Vi羽c qu違n lý công nợ và các kho違n ph違i thu, giãn thanh toán nợ và các kho違n ph違i tr違 
giúp t益 l羽 v嘘năl逢uăđ瓜ngăđ逢ợc c違i thi羽n t嘘t h挨năquacácăquỦ.ăĐơyălƠăk院t qu違 c栄a vi羽c qu違n lý t嘘t 

dòng ti隠n. Các ch雨 tiêu v隠 kh違 nĕngăthanhătoánăth吋 hi羽n tính thanh kho違n t嘘t, đ欝ng th運i qu違n lý 

công nợ ph違i tr違 theoăh逢噂ng có lợi cho Công ty. 

 - H亥u h院t các ch雨 tiêu v隠 t益 su医t lợi nhu壱n ho衣tăđ瓜ngăđ隠uătĕngăsoăv噂i cùng kỳ đặc bi羽t là 

các t益 su医t v隠 lợi nhu壱n ròng trên doanh thu thu亥nă tĕngăđángăk吋, tĕngă  2,6 đi吋m %. Thu nh壱p 

bình quân trên m厩i c鰻 phi院u 鰻năđ鵜nh trên m泳cătĕngătr逢荏ng GDP mặc dù v嘘năđi隠u l羽 tĕngă50%ăsoă
v噂iănĕmă2013. 

4. Nh英ng ti院n b瓜 đưăđ衣tăđ逢嬰c 
4.1. Phát triển kinh doanh 

BiあỐăđồ 08: Doanh thu theo nhóm khách hàng 

Nĕmă2015ă Nĕmă2014 

Công ty thực hi羽n chi院năl逢ợc phát tri吋n khách hàng m噂i, kênh bán hàng m噂i, s嘘 l逢ợng 

kháchăhƠngănĕmă2015ătĕngă15,2%ăsoăcùngăkỳ. H羽 th嘘ng bán lẻ phát tri吋n t嘘t, t益 trọngăđóngăgópă
doanhăthuăcaoăvƠătĕngătừ 29,6%ănĕmă2014ălênăđ院nă35,6%ănĕmă2015. Nhóm khách hàng là Phòng 

khám có m泳cădoanhăthuătĕngătr逢荏ng t嘘t. 

4.2. Hoạt động Marketing & quảng bá thương hiうu  

Các ho衣tăđ瓜ng truy隠n thông, marketing không ngừng c違i ti院n và nâng cao hi羽u qu違 nhằm 

nâng t亥măth逢挨ngăhi羽uăDOMESCO,ăth逢挨ngăhi羽u s違n ph育m DOMESCO thông qua các ho衣tăđ瓜ng: 

- Tài trợ Đ瓜iăđuaăxeăđ衣păD逢ợc DOMESCOăĐ欝ng Tháp;  

Bệnh 
viện 

29,1% 

Phòng 

khám 

4,7% 

Công ty  
30,7% 

Nhà 

thuốc  
35,6% 

Bệnh 
viện 

30,9% 

Phòng 

khám 

3,4% 

Công ty  
36,2% 

Nhà 

thuốc  
29,5% 
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- Gi噂i thi羽u th逢挨ngăhi羽u công ty, ch医tă l逢ợng s違n ph育m t衣i các bu鰻i h瓜i ngh鵜 khách hàng 

c栄a các chi nhánh và t衣i cácăch逢挨ngătrìnhăh瓜i ngh鵜 chuyênăđ隠, t衣i các bu鰻i sinh ho衣t khoa học k悦 
thu壱t, h瓜i th違oăchuyênăđ隠 t衣i các b羽nh vi羽n. 

- M荏 r瓜ng kênh truy隠n thông qu違ng bá hình 違nhăvƠăth逢挨ngăhi羽uăDOMESCO,ăcácăch逢挨ngă
trình khuy院n mãi thông qua h羽 th嘘ng m衣ng n瓜i b瓜, báo chí và website c栄a Công ty.  

4.3. Nâng cao dịch vụ khách hàng  

Do y院u t嘘 c衣nh tranh trên th鵜 tr逢運ng và vi羽cănơngăcaoăh挨năn英a v鵜 th院 c栄a DOMESCO trên 

th鵜 tr逢運ng.ăTrongănĕmăvừaăquaăCôngătyăđangăchúătrọngăđ亥uăt逢ăvƠoăđ瓜iăngũănhơnăviênăchĕmăsócă
kháchăhƠngăquaăcácăkhoáăđƠoăt衣oăđ衣i di羽n bán hàng, bên c衣nhăđóăcònăchúătrọng nâng cao k悦 nĕngă
m隠măchoăđ瓜iăngũ.ăChúătrọng công tác qu違n lý trực ti院păđ院n từng khách hàng nhằmăđ違m b違o tính 

kháchăquan,ăđ違m b違o hi羽u qu違 các ch逢挨ngătrìnhăbánăhƠng.ăNgoƠiăra, Công ty còn m荏 h羽 th嘘ng 

hotline trực ti院păđ院năbanălưnhăđ衣o c栄a Công ty đ吋 thu nh壱n các ph違n h欝i và ý ki院n trực ti院p từ 

khách hàng.  

4.4. Sản xuＸt  

Thực hi羽năđ欝ng b瓜 các gi違iăphápăđ吋 tĕngănĕngăsu医tălaoăđ瓜ng, ti院t ki羽mănĕngăl逢ợng, chi 

phí, nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t: 

+ Bám sát nhu c亥u th鵜 tr逢運ngăvƠăđ挨năđặt hàng c栄aăkinhădoanh,ăđi隠u ph嘘i t嘘t k院 ho衣ch s違n 

xu医t - cung 泳ng - t欝n tr英 nên khắc ch院 t嘘t vi羽c thi院u hàng. 

+ Tri吋n khai s違n xu医t liên t映c các s違n ph育m có s違năl逢ợng tiêu th映 cao,ăđápă泳ng k鵜p th運i cho 

nhu c亥u th鵜 tr逢運ngăđặc bi羽t là hàng xu医t kh育u. 

+ C違i ti院n và chu育n hóa quy trình s違n xu医t nâng cao ch医tăl逢ợng s違n ph育m.  

5. K院 ho衣ch 2016 

5.1. Mục tiêu chung 

- Ti院p t映c phát tri吋n v鵜 th院 và gi英 v英ng th鵜 ph亥n c栄a DOMESCO trên th鵜 tr逢運ngăd逢ợc 

ph育m Vi羽tăNam.ăTĕngăc逢運ng xu医t kh育u t衣i các th鵜 tr逢運ng truy隠n th嘘ng, khai thác t嘘iăđaălợi th院 từ 

c鰻 đôngăchi院năl逢ợc trên th鵜 tr逢運ng n瓜iăđ鵜a và xu医t kh育u. 

- Cung 泳ng k鵜p th運i,ăđ亥yăđ栄 các s違n ph育m có ch医tăl逢ợng cao, giá c違 hợp lý theo nhu c亥u 

c栄a th鵜 tr逢運ng, phù hợp v噂iăc挨ăc医u b羽nh t壱t và ti隠mănĕngăphátătri吋n trong từngăgiaiăđo衣n.  

- Đ衣tăđ逢ợc k院 ho衣ch doanh thu và lợi nhu壱n theo ch雨 tiêuăđ逢ợc H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 vƠăĐ衣i 
h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăphêăduy羽t. 

- Đ違m b違oăđ運i s嘘ng c栄aăng逢運iălaoăđ瓜ng,ăđóngăgópă鰻năđ鵜nh vào ngân sách c栄a t雨nh và thực 

hi羽n t嘘tăcácăchínhăsáchăchoăng逢運iălaoăđ瓜ng, an sinh xã h瓜i. 
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5.2. Các chỉ tiêu chて yếu năm 2016 

BＶng 05: Các chỉ tiêu chủ yｘu 

Đốt:ăTỷ đồng 

KHO謂N M影C TH 2015 KH 2016 Tĕngătr逢ởng 

Doanh thu thu亥n (tỷ đ欝ng) 1.234,031 1.415,000 14,66% 

L嬰i nhu壱n sau thu院 TNDN (tỷ đ欝ng) 141,559 155,000 9,49% 

C鰻 tức 20% Từ 15%  

5.3. Chiến ệược phát triển 

 Kinh doanh 

- Ki羽n toàn và m荏 r瓜ng h羽 th嘘ng phân ph嘘iăđ衣t chu育n GSP và GDP trên toàn qu嘘c. Qu違n 

lý đi隠u hành s違n xu医t và phân ph嘘i bằng ph亥n m隠m qu違n tr鵜 hi羽u qu違 ERP, DMS ONE, qu違n lý 

chặt ch胤 ho衣tăđ瓜ng kinh doanh trên từngăđ鵜a bàn nhằm nâng cao hi羽u qu違 bán hàng.  

- Chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u hàng tự s違n xu医t chi院m trên 80% t鰻ng doanh thu, t壱pătrungăđ亥uăt逢ă
phát tri吋n vào các nhóm s違n ph育m ch栄 lựcăđặc tr鵜, có giá tr鵜 cao, biên lợi nhu壱năcao,ăcóăth逢挨ngă
hi羽u, uy tín v噂i khách hàng. 

- Phát tri吋n m衣nh kinh doanh và s違n xu医t các s違n ph育măD逢ợc li羽u mà DOMESCO hi羽n 

đangăcóălợi th院. 

 Sản xuＸt 

-  S違n xu医tăvƠăđ逢aăraăth鵜 tr逢運ng thêm các s違n ph育m thu嘘c, nhóm hàng thực ph育m ch泳c 

nĕng,ăs違n ph育m công ngh羽 sinh học phù hợp nhu c亥u th鵜 tr逢運ng.  

- Nghiên c泳u phát tri吋n các s違n ph育m thu瓜căcácălĩnhăvựcăđi隠u tr鵜 m噂i:ăungăth逢,ăth亥n kinh, 

da li宇u, thực ph育m ch泳c nĕng.ă 

- Ti院p t映c thực hi羽nătáiăc挨ăc医u danh m映c s違n ph育m, t嘘iăđaăhóaănĕngălực s違n xu医t,ăgiaătĕngă
giá tr鵜 s違n ph育m,ănơngăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢ợng, hi羽u qu違 và s泳c c衣nhătranh,ăđápă泳ng 100% nhu 

c亥u kinh doanh.  
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 Quản trị nguồn lực 

-   Tái c医u trúc b瓜 máy theo h逢噂ng tinh gọn nhằm nâng cao hi羽u qu違 trong ho衣tăđ瓜ng,ătĕngă
nĕngăsu医tălaoăđ瓜ng.  

-   Chú trọngăđƠoăt衣o nâng cao ch医tă l逢ợng ngu欝n nhân lực cho lựcăl逢ợng qu違n lý, t衣o sự 

khác bi羽t,ăgiaătĕngăc衣nh tranh v噂i các doanh nghi羽p cùng ngành. 

- Thực hi羽n t嘘t công tác qu違n tr鵜 r栄i ro trên mọiăph逢挨ngădi羽n v隠 s違n xu医t - kinh doanh - 

đ亥uăt逢ă- tài chính góp ph亥n vào công tác qu違n tr鵜 doanh nghi羽păđ衣t hi羽u qu違 cao. 

- Thực hành ti院t ki羽m trong mọiălĩnhăvực,ătĕngăc逢運ng giám sát chặt ch胤 các kho違n chi phí.  

6. Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢,ăthực hi羽n dự án 

-  Dự án Nhà máy Non Betalactam viên, c嘘m, b瓜t:ăĐ衣i h瓜iăđ欝ng C鰻 đôngăđưăcóăNgh鵜 quy院t 
s嘘 01/NQ-ĐHCĐ-DMC ngày 27/03/2015 v隠 vi羽c thông qua ch栄 tr逢挨ngăđ亥uăt逢ădự án này. Ban 

Qu違n lý dự ánđưăhoƠnă thƠnh giaiăđoƠnăchu育n b鵜 cho dự án,hoàn thi羽n vi羽c thi院t k院, b嘘 trí mặt 
bằng s違n xu医t c栄a các dây chuy隠n theo t逢ăv医n c栄a chuyên gia công ty Abbott.  

- Đ亥uăt逢ăh羽 th嘘ngăvĕnăphòngăchiănhánh 

- Mua sắm thi院t b鵜:ăĐ亥uăt逢ăm噂i g欝m 13 thi院t b鵜 cho ho衣tăđ瓜ng nghiên c泳u và tự đ瓜ng hóa 

m瓜t s嘘 dây chuy隠n trong s違n xu医t. 
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G. BÁO CÁO PHÁT TRI韻N B陰N V頴NG 

Báo cáo phát tri吋n b隠n v英ng là m瓜t trong nh英ng ho衣tăđ瓜ng mà DOMESCO đưăvƠăđangă
thực hi羽n và ngày càng hoàn thi羽năquaăcácănĕm.ăTheoăđóăCôngătyăđưăvƠăđangăbanăhƠnhăcácăchínhă
sách gắn li隠n trách nhi羽m c栄a Doanh nghi羽p v噂i các ho衣tăđ瓜ng c瓜ngăđ欝ng.ăSauăđơyălƠăb泳c tranh 

t鰻ng th吋 v隠 các ho衣tăđ瓜ng thi院t thựcămƠăDOMESCOăđưăvƠăđangăn厩 lực mang l衣i cho xã h瓜i,ăđóngă
góp m瓜t ph亥n nh臼 bé vào công cu瓜c xây dựngăđ医tăn逢噂c, phát tri吋n kinh t院 xã h瓜i và b違o v羽 môi 

tr逢運ng. 

1. Báoăcáoămôiătr逢ờng 

DOMESCO luôn nghiêm túc tuân th栄 quy đ鵜nh v隠 đánhăgiáătácăđ瓜ngămôiătr逢運ngă(ĐTM)ă
cho các dự ánăđ亥uăt逢,ăv噂iănĕngălựcăvƠătrìnhăđ瓜 chuyên môn c栄aăđ瓜iăngũăcánăb瓜 chuyên nghi羽p,  

trongăănĕmă2015ăcôngătyăđưăc違i ti院n các gi違i pháp x穎 lỦămôiătr逢運ng mang l衣i hi羽u qu違 ti院t ki羽m 

h挨nă100ătri羽uăđ欝ng/nĕmănh逢ăvi羽c thực hi羽n gi違m t違iă l逢ợng bùn th違i, giao cho các công ty môi 

tr逢運ng khác x穎 lý mà không có sự ki吋m soát cu嘘i ngu欝n, bi羽n pháp này luôn an toàn cho môi 

tr逢運ng 鰻năđ鵜nh t衣o sinh thái b隠n v英ng. 

Ho衣tăđ瓜ngă“ anhăậ S衣ch ậ Đẹp ậ B違oăđ違m An toàn V羽 sinhă aoăđ瓜ng”ăluônăđ逢ợc Lãnh 

đ衣o DOMESCO và Ban ch医păhƠnhăcôngăđoƠnăc挨ăs荏 quan tâm t鰻 ch泳c thực hi羽năđ亥yăđ栄,ăth逢運ng 

xuyên t鰻 ch泳c các cu瓜c thi tuyên truy隠n và t鰻 ch泳c các ho衣tăđ瓜ng v壱năđ瓜ng, v隠 công tác b違o v羽 
môiătr逢運ng, an toàn v羽 sinh lao đ瓜ng,ăđi隠u ki羽n làm vi羽c không ngừngăđ逢ợc c違i thi羽n, s泳c khoẻ 
ng逢運iă laoăđ瓜ngăđ逢ợcăchĕmăsócă t嘘t,ă côngănhơnăđ逢ợc giáo d映c - hu医n luy羽n b違o v羽 môiă tr逢運ng 

AT S Đăđ亥yăđ栄,ăđưănh壱n th泳c và ch医p hành t嘘tăcácăquiăđ鵜nh,ănênătrongănĕmăquaăCôngătyăkhôngă
x違y ra b医t c泳 m瓜t sự c嘘 nƠo.ăCôngătyăđ逢ợc T鰻ngă iênăđoƠnă aoăđ瓜ng trao tặng c運 thiăđuaăthƠnhă
tíchă“20ănĕmăphongătrƠoăxanhăậ s衣ch ậ đẹp”. 

1.1.Hiうu quả sử dụng năng ệượng  

Phát huy lợi th院 là m瓜t doanh nghi羽păd逢ợc có h羽 th嘘ng qu違n lý ch医tă l逢ợng v英ng chắc, 

DOMESCOăđưăduyătrìă泳ng dựng tiêu chu育năISOă50001ăđ吋 ti院t gi違m tiêu th映 đi羽n trong ho衣tăđ瓜ng 

s違n xu医t, gi違mătácăđ瓜ngăđ嘘i v噂iămôiătr逢運ngăcũngănh逢ănơngăcaoănĕngălực c衣nhătranh,ătrongănĕmă
2015 công ty tự thực hi羽n ki吋mătoánănĕngă l逢ợngăvƠă theoădõiăsátăđ逢運ngănĕngă l逢ợngăc挨ăs荏, ti院t 
ki羽m cho 560.540 KW đi羽n t逢挨ngăđ逢挨ngă908 tri羽u đ欝ng so v噂i cùng kỳ. 

1.2.Hiうu quả sử dụng nước 

Trongănĕmăqua,ăDOMESCOăthực hi羽n t嘘t vi羽c b違o v羽 môiătr逢運ng. Mọi ho衣tăđ瓜ngăđ逢ợc 

đ鵜nhăh逢噂ng trên tinh th亥n s穎 d映ng ti院t ki羽m nguyên li羽u,ănĕngăl逢ợng v噂iăcácăph逢挨ngăpháp đ衣t 
hi羽u qu違 t嘘iăđaăđ欝ng th運i h衣n ch院 phát sinh khí th違i, rác th違iăraămôiătr逢運ng bên ngoài. S穎 d映ng tài 

nguyênăthiênănhiênănh逢ăn逢噂c,ăxĕngăd亥uăđ隠uăđ逢ợcăđ鵜nh m泳c nghiêm ngặt, luôn nâng cao ý th泳c 

ti院t ki羽m trong CB-CN Đăv隠 s穎 d映ng ngu欝n tài nguyên.  逢ợngă n逢噂c tiêu th映 đ逢ợc theo dõi 
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hƠngăngƠyăthôngăquaăcácăđ欝ng h欝 đoăđ院m t衣i các nhà máy nhằm khắc ph映c ngay các sự c嘘 v隠 rò 

r雨 n逢噂c. K院t qu違 đ衣tăđ逢ợcă lƠă l逢ợngăn逢噂c tiêu th映/đ挨năv鵜 s違n ph育m ngày càng gi違m xu嘘ng ti院t 
ki羽măchoăcôngătyănĕmă2015ăh挨nă100ătri羽uăđ欝ng. 

1.3.Quy trình xử ệý nước thải, khí thải, xử lý tiếng ồn 

Công ty có 2 c映m h羽 th嘘ng x穎 lỦăn逢噂c th違iăđápă泳ng t嘘iăđaăcôngăsu医t c栄a các nhà máy,  t医t 
c違 các h羽 th嘘ng th違i trong ho衣tăđ瓜ng công ty có ch医tă l逢ợngăn逢噂c th違i  luônăđ衣t lo衣i A QCVN 

24:2009/BTNMTă(cácăc挨ăquanăqu違nălỦăđ院n l医y m磯u ki吋m tra hàng quý đ隠uăđ衣t quy đ鵜nh). 

Ngu欝n khí th違i phát sinh ch栄 y院u là b映i thu嘘c t衣i các nhà máy s違n xu医t thu嘘c, Côngătyăđưă
lắpăđặt các h羽 th嘘ng hút khí  - b映i và thi院t k院 ậ xây dựng 04 tr衣m x穎 lý khí th違i, v噂i công su医t 
m厩i tr衣m là 6.200 m3/gi運, luônăluônăđ違m b違o x穎 lý khí th違iăđ衣t tiêu chu育năchoăphépătr逢噂c khi 

th違iăraămôiătr逢運ng bên ngoài, t鰻ng s嘘 v嘘năđ亥uăt逢ăh挨n1,6 t益 đ欝ng. 

1.4.Các chính sách phòng chống ô nhiいm môi trường 

DOMESCO luônluônăquană tơmăđ院n vi羽c đ亥uă t逢ămôiă tr逢運ng s違n xu医tăkhôngăđ瓜c h衣i an 

toàn choăng逢運iă laoăđ瓜ng trong mọi ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh. C映 th吋 nh医t,ăBană lưnhăđ衣o 

Côngătyăđưăđ逢aăvƠoăM映c tiêu ậ Chính sách ch医tăl逢ợng: Sử dụng năng ệượng hiうu quả - Giảm 

tối đa các yếu tố gây bＸt lợi cho môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn sとc khỏe nghề 

nghiうp và an sinh cho người ệao động và cộng đồng và tri吋n khai cho toàn b瓜 CB.CN Đăápă
d映ng trong mọi ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty. 

Ý th泳c b違o v羽 môiătr逢運ngăcôngătyăđƠoăt衣o, khuy院n khích các nhân viên thực hi羽n phân 

lo衣i rác t衣i ngu欝n, áp d映ng nguyên tắcă5Ră(Reduce,ăReuse,ăRecycle,ăRethink,ăRefuse),ăđ違m b違o 

rácăđ逢ợc phân lo衣iăđúngăvƠăđ吋 đúngăn挨iăquyăđ鵜nh.ăNĕmă2015ăđưă tri吋n khai duy trì ho衣tăđ瓜ng 

v隠 thực hi羽n s違n xu医t s衣chăh挨nă荏 DOMESCO. Trongnh英ngănĕmăvừa qua ch栄 y院u t壱p trung vào 

nh英ng mặt sau: 

- Ph鰻 bi院n thông tin và nâng cao nh壱n th泳c v隠 b違o v羽 môiătr逢運ng cho nhân viên. 

- Đ亥uăt逢ăchi隠uăsơu,ăđ鰻i m噂i công tác qu違nălỦ;ăđ鰻i m噂i công ngh羽, thi院t b鵜 nhằm c違i thi羽n 

môiătr逢運ng,ăđ育y m衣nh công tác b違o v羽 môiătr逢運ng từ ki吋m soát ô nhi宇m sang phòng ngừa 

ô nhi宇m, c違i thi羽n ch医tăl逢ợngămôiătr逢運ng và b違o t欝n tài nguyên thiên nhiên.  

- M瓜t s嘘 công trình tiêu bi吋uănh逢 Qu違n lý n瓜i vi và ki吋m soát quá trình - đơyălƠăcôngătácă
đ逢ợc chú trọngăđặc bi羽t, s穎 d映ngănĕngăl逢ợng, tài nguyên thiên nhiên. Vi羽c ki吋m soát ch医t 
th違iăđ逢ợc theo dõi nghiêm ngặtăvƠăbáoăcáoăđ鵜nh kỳ choălưnhăđ衣oătrongăđóăcóăki吋m toán 

ch医t th違i- t医t c違 các dòng th違iă đ隠uă đ逢ợc theo dõi chặt ch胤 v隠 kh嘘iă l逢ợngăvƠă đánhăgiáă
thông qua s違năl逢ợng s違n xu医t c映 th吋 g欝m ch医t th違i tái ch院 (hoặc tái s穎 d映ng), ch医t th違i 
nguy h衣i và ch医t th違iăthôngăth逢運ng.  
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2. Ho衣tăđ瓜ngăh逢噂ng v隠 c瓜ngăđ欝ng 

2.1.Trách nhiうm đối với người tiêu dùng 

Trong nh英ngănĕmăquaăCôngătyăđưăchúătrọngăh挨năđ院n vi羽c phát tri吋n b隠n v英ng, mọi ho衣t 
đ瓜ng s違n xu医t kinh doanh Công ty CP XNK Y t院 DOMESCOăluônăđặt lợi ích c栄aăng逢運i tiêu 

dùngălênăhƠngăđ亥u, xem sự th臼a mãn c栄a khách hàng là m映c tiêu quan trọng nh医t ph違i thực hi羽n. 

Nhằm cung c医păchoăng逢運i tiêu dùng nh英ng s違n ph育m có ch医tăl逢ợng t嘘t nh医t,ăcôngătyăđư t壱p trung 

vào các ho衣tăđ瓜ng sau nhằmăđ違m b違o lợi tích c栄aăng逢運i tiêu dùng 

 Luôn thông tin k鵜p th運iăvƠăđ亥yăđ栄 v隠 s違n ph育m,ăcáchăchĕmăsócăs泳c kh臼e hợp lý, nh壱n bi院t 
s違n ph育mătránhătr逢運ng hợp hàng gi違 m衣o kém ch医tăl逢ợng. 

 Ho衣tă đ瓜ng s違n xu医t công ngh羽 hi羽năđ衣i v噂i h羽 th嘘ng ki吋m soát nghiêm ngặt, lựa chọn 

công ngh羽 phù hợp v噂i xu th院 chung c栄a công ngh羽 D逢ợc th院 gi噂i. 

 Đ違m b違o ch医tăl逢ợng s違n ph育m t逢挨ngăđ逢挨ngăhƠngăngo衣i nh壱p: Công ty 泳ng d映ng các thi院t 
b鵜 tiên ti院n, công ngh羽 hi羽năđ衣iăđ吋 có th吋 s違n xu医t ra các s違n ph育m thay th院 hàng ngo衣i 
nh壱p, giá thành th医păh挨nă r医t nhi隠u so v噂i s違n ph育m ngo衣i nh壱p nh逢ngă tácăd映ngă t逢挨ngă
đ逢挨ngăđápă泳ng nhu c亥u s穎 d映ng thu嘘c c栄aăng逢運i tiêu dùng , ti院t ki羽m ngân sách và mang 

l衣i lợi ích nhi隠u mặt choăng逢運i s穎 d映ng (có nhi隠u s違n ph育m thu嘘căđ逢ợc công b嘘  t逢挨ngă
đ逢挨ngăsinhăhọcăcóănghĩaălƠăhi羽u qu違 đi隠u tr鵜 t逢挨ngăđ逢挨ngăv噂i các s違n ph育m do các công 

tyăđaăqu嘘c gia phát minh). 

 Quan h羽 k院t n嘘i thông tin v噂i khách hàng:Đ瓜iăngũănhơnăviênăc栄a công ty từ s違n xu医t ậ 

kinhădoanhăđ院n nhân viên h厩 trợ luôn luôn lắngăngheăvƠăđónănh壱n nh英ngăđóngăgópăh英u 

ích, chân tình từ m厩i khách hàng bằng nhi隠u hình th泳c, thông qua  cácă ph逢挨ngă ti羽n , 

nhi隠u kênh khácănhauăđ吋 tìm hi吋u sự mongăđợi c栄a khách hàng, ghi nh壱n nh英ng ý ki院n v隠 
mọi v医năđ隠 liênăquanăđ院n công ty nh逢ăCh医tăl逢ợng s違n ph育m - giá c違 - d鵜ch v映ầ,ăt衣oăđ逢ợc 

ni隠m tin s違n ph育m c栄a DOMESCO từ đ瓜iăngũăbácăsĩăh羽 đi隠u tr鵜 đ院năng逢運i s穎 d映ng trực 

ti院p. 

2.2.An sinh cho người ệao động công tác xã hội cộng đồng dân cư 

 An sinh cho người ệao động: 

Th臼a mãn khách hàng n瓜i b瓜 là m瓜t trong nh英ng tiêu chí quan trọngătrongăđ鵜nhăh逢噂ng 

phát tri吋n c栄aăBană lưnhăđ衣o công ty.Trongănĕmă2015,ăcôngă tyăđưă ti院p t映c duy trì và phát tri吋n 

thêm r医t nhi隠u chính sách phúc lợi choăCBCN Đăc栄aăcôngătyătheoăh逢噂ngăđaăd衣ng v隠 n瓜i dung 

và phong phú v隠 mặt hình th泳c. Ch逢挨ngătrìnhă“Teambuilding” c栄a các b瓜 ph壱năđưăt衣oăđi吋m nh医n 

quan trọngăđưăgiúpăxơyădựng m嘘i gắn k院t chặt ch胤, b隠n v英ng gi英a các nhân viên, gi英a nhân viên 

v噂i c医p qu違n lý trong b瓜 ph壱n.Từ đó,ăt衣o m瓜tămôiătr逢運ng làm vi羽c vui vẻ, hài hòa và trên tinh 

th亥n hợp tác, h厩 trợ, gắn k院t thúcăđ亥y mọi ho衣tăđ瓜ng trong công ty. 

Bên c衣nhăđó,ăhƠngălo衣t các chính sách an sinh, phúc lợi m噂iăchoăng逢運iălaoăđ瓜ng,ăđặc bi羽t 
lƠăcácălaoăđ瓜ng n英 đ逢ợcăbanălưnhăđ衣o công ty quan tâm tri吋n khai trong th運iăgianăquaănh逢ămuaă
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b違o hi吋măchĕmăsócăs泳c kh臼eăđặc bi羽t cho cán b瓜 qu違n lý, b違o hi吋m nhân thọ cho cán b瓜 ch栄 ch嘘t 

vƠăCN Đăcóăthơmăniênăcông tác, tặng quà nhân ngày Qu嘘c t院 ph映 n英 8/3 và Ngày ph映 n英 Vi羽t 
Nam 20/10 hoặc ph映 c医p h厩 trợ khiăsinhăconăchoăcácălaoăđ瓜ng n英. Th逢荏ng cho CB-CN Đănhân 

ngày thành l壱p Công ty 19/5, h厩 trợ chi phí du l鵜chăhƠngănĕm cho CB-CN ĐăcóăthƠnhătíchătừ 

 aoăđ瓜ng tiên ti院n tr荏 lên .v.v... Ngoài ra còn có chính sách cho con em cán CB-CN Đăt鰻 ch泳c 

H瓜i Trung thu cho các em thi院uănhiăvƠăphátă th逢荏ng cho 808 em có thành tích học t壱p t嘘t, T鰻 

ch泳cătuyênăd逢挨ngăvƠăphátăth逢荏ng cho 15 con c栄a CB-CN Đătrúngătuy吋năđ衣i học. 

CôngătyăđưăxơyădựngănhƠăĕnăchoăcôngănhơnăph映c v映 nhu c亥uăĕnău嘘ngăvƠăth逢ăgiưnătrongă
gi運 ngh雨 gi英a ca c栄a công nhân s違n xu医t và duy tu s穎a ch英a nhà t壱p th吋 CB.CN Đăl逢uătrú.BCH 

CôngăđoƠnăph嘘i hợp v噂iăBanăĐi隠u hành t鰻 ch泳c H瓜i ngh鵜 đ嘘i tho衣i gi英aăng逢運i lao đ瓜ngăvƠăng逢運i 

s穎 d映ngă laoă đ瓜ng v隠 vi羽c xây dựngăđóngă gópăTh臼aă逢噂că laoă đ瓜ng. Ti院n hành thu th壱p ý ki院n 

100% CB-CN Đăđánhăgiáăth臼a mãn nhu c亥u khách hàng n瓜i b瓜. Các v医năđ隠 v隠 quy隠n lợi c栄a 

ng逢運iălaoăđ瓜ngăđ逢ợc th違o lu壱n trên tinh th亥n dân ch栄 vƠăđ逢ợc gi違i quy院t th医uăđáoătừ đóăphátăhuyă
t嘘iăđaăquy隠n c栄aăng逢運iălaoăđ瓜ng trong doanh nghi羽p. 

T医t c違 các chính sách phúc lợiă trênăchoăng逢運iă laoăđ瓜ngăđưăđ逢ợc công ty tri吋n khai m瓜t 
cáchăđ欝ng b瓜, phù hợp và hài hòa, góp ph亥n t衣o m瓜tămôiătr逢運ng làm vi羽c tích cực,ăhĕngăsayăv噂i 
m瓜tăđ瓜ng lực làm vi羽c cao trên tinh th亥n tôn trọngăng逢運iălaoăđ瓜ng,ăvìăng逢運iălaoăđ瓜ng, l医yăng逢運i 
laoăđ瓜ng làm trung tâm cho mọi ho衣tăđ瓜ng.ăĐi隠uănƠyăđưăgiúpăchoăt医t c違 CBCN Đăluônăanătơmă
công tác, gắn k院t lâu dài v噂i công ty trong su嘘t th運iăgianăquaăcũng nh逢ănh英ng chặngăđ逢運ng sắp 
t噂i. 

 Mối quan hう cộng đồng dân cư: 

- Côngătyăth逢運ng xuyên thu th壱p ý ki院năđóngăgópăc栄a c瓜ngăđ欝ngădơnăc逢ăs嘘ng lân c壱n Công 
ty,ăđaăs嘘 tán thành m嘘i quan h羽 dơnăc逢ăvƠăCôngătyăt嘘t ậ thân thi羽n.  

- Chia sẻ ki院n th泳c và tuyên truy隠năđ院n ng逢運i dân v隠 ý th泳c chung tay b違o v羽 môiătr逢運ng, 
phân lo衣i ch医t th違i rắnătheoăquyăđ鵜nh.ăCôngătyăcũngăph嘘i hợp v噂i các h瓜 dân xung quanh 

Lい hじiătrĕnỂărằm cho các em thiｘu nhi BuổiăỆểỀnătểưởng cho con, em củaăCB.CẩLĐ 
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ti院n hành di宇n t壱p phòng cháy ch英a cháy, nh壱năđ逢ợc sự 栄ng h瓜 và tham gia nhi羽t tình c栄a 
các h瓜 giaăđình. 
2.3.Sản phẩm hướng về cộng đồng 

Không ngừngăđaă d衣ng hóa s違n ph育m, nghiên c泳u các mặt hàng m噂iă đápă泳ng nhu c亥u 
cùng v噂i sự ti羽n ích và th鵜 hi院uăng逢運i tiêu dùng. V噂iăxuăh逢噂ng s穎 d映ng các s違n ph育mădinhăd逢ỡng 
ph映c v映 c違i thi羽n tình tr衣ng s泳c kh臼eăđangătr荏 nên ph鰻 bi院n, Công ty nghiên c泳uăchoăraăđ運i nhi隠u 
s違n ph育m thực ph育m ch泳cănĕngăcóăch医tăl逢ợng t嘘t từ thảo dược thiên nhiên,ăđưăđ逢ợc khách hàng 
đónănh壱n trong th運iăgianăquaănh逢ăviênăng壱m Calytos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Sinh hoạt cộng đồng   

T壱p th吋 CB.CN ĐăcôngătyăDOMESCOăluônăquanătơmăthực hi羽nă“U嘘ngăn逢噂c nh噂 ngu欝n- 
đ隠nă挨năđápănghĩa”ăphùăhợp v噂i truy隠n th嘘ngăvĕnăhóaăc栄a Vi羽tăNam.ăTrongănĕmăquaăđưăđóngăgópă
cho: Công tác giáo d映c; xây dựngănhƠătìnhănghĩa;ăph映ngăd逢ỡng Bà mẹ Vi羽t Nam anh hùng; Qu悦 
mái 医măcôngăđoƠn;ăQu悦 đ隠nă挨năđápănghĩa;ăQu悦 khuy院n học; khám b羽nh phát thu嘘c mi宇n phí; 
Ph嘘i hợp t鰻 ch泳c khám b羽nh phát 1000 su医t thu嘘c t衣i Campuchia; c医p 1000 thẻ b違o hi吋m cho 
ng逢運i nghèo; hi院nămáuănhơnăđ衣o; tặng học b鰻ng. 

 

CểươnỂătrửnểăỆểámăbうnh, phát thuぐc miいn phí CểươnỂătrửnểăẢiọtămáỐănỂểĩaătửnể 
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CĐCSăCôngătyăđưăphátăđ瓜ngăphongătrƠoănuôiăheoăđ医t từ các t鰻, t鰻ng s嘘 ti隠năthuăđ逢ợc 2 

nĕmă(2013ăậ 2014)ălƠă225.870.700.ăCôngăđoƠn đưăthamăm逢uălưnhăđ衣o công ty s穎 d映ng s嘘 ti隠n 

này vào vi羽c h厩 trợ choăng逢運iălaoăđ瓜ng có hoàn c違nhăkhóăkhĕnăvƠătríchăm瓜t ph亥n ti隠năđóngăgópă
Qu悦 Khuy院n học, h厩 trợ xây dựngănhƠătìnhănghĩaătìnhăth逢挨ngăchoăcôngăđoƠnăviênătrongăcôngăty, 

  

Tổng kｘtăẾểươnỂătrửnểănỐôiăểỀoăđＸt TraoăxỀăệĕnỂăẾểoănỂười khuyｘt tｆt 
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H. BÁO CÁO BAN KI韻M SOÁT 
1. Đánhăgiáăk院t qu違 ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhăvƠătìnhăhìnhătƠiăchínhănĕm 2015 

1.1.Kết quả hoạt động kinh doanh 

So v噂i các ch雨 tiêu doanh thu, lợi nhu壱nănĕmă2015ăđ逢ợcăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăthôngăqua,ă
côngătyăđưăthực hi羽n thành công ch雨 tiêu lợi nhu壱n sau thu院 và t益 su医t lợi nhu壱n sau thu院,ătĕngă
m泳c c鰻 t泳c cho c鰻 đông,ăriêngăch雨 tiêu doanh thu thu亥năch逢aăđ衣t kỳ vọng.  

Tuyănhiênăquaăđánhăgiáăchi院năl逢ợc, ho衣chăđ鵜nh chính sách c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜,  Ban 

đi隠u hành v隠 tình hình s違n xu医tăkinhădoanhătrongănĕmătƠiăchínhă2015,ăBan Ki吋m Soát nh壱n th医y 

trong b嘘iăngƠnhăd逢ợc c衣nh tranh kh嘘c li羽t, H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 vƠăBanăđi隠uăhƠnhăđưăđi隠u hành 

m瓜t cách hi羽u qu違 thông qua các chính sách tái c医u trúc m衣nh m胤 từ chi院năl逢ợc kinh doanh, phân 

khúc th鵜 tr逢運ng, danh m映c s違n ph育m, chi院năl逢ợc bán hàng, qu違n lý s違n xu医t,ăc挨ăc医u nhân sự,ăầă
đưăđemăl衣i cho Công ty DOMESCO nhi隠u thayăđ鰻i,ăđóngăgópătíchăcực vào hi羽u qu違 ho衣tăđ瓜ng 

s違n xu医t và kinh doanh c栄a công ty.  

1.2.Tình hình tài chính Công ty năm 2015 

- BáoăcáoătƠiăchínhăniênăđ瓜 nĕmă2015ăc栄aăCôngătyăDOMESCOăđ逢ợc ki吋m toán b荏i Công 

ty TNHH Ernst & Young Vi羽tăNam.ăBáoăcáoătƠiăchínhăđ逢ợc l壱p m瓜t cách trung thực, ph違n ánh 

đúngăđắn tình hình tài chính và ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty t衣i các th運iăđi吋m, th運i kỳ, tuân th栄 nghiêm 

ngặt chu育n mực k院 toánăvƠăcácăquyăđ鵜nh hi羽n hành v隠 k院 toán t衣i Vi羽t Nam. Báo cáo tài chính 

đ逢ợc công b嘘 thông tin k鵜p th運iăvƠăđúngăquyăđ鵜nhăđ院n các c鰻 đôngăvƠănhƠăđ亥uăt逢. 

- K院t thúc m厩i quý, Ban Ki吋m Soát đưăđánhăgiáăcácăch雨 tiêuătƠiăchính,ăđặc bi羽t là các ch雨 
tiêu v隠 doanh thu, chi phí, lãi g瓜p, công nợ, hàng t欝năkho,ăầătrongăđóăcóănêuărõ nguyên nhân và 

ki院n ngh鵜 các gi違i pháp c亥n thi院tăl逢uăỦăBanăĐi隠u hành.  

- Đ嘘i v噂iănĕmă tƠiă chínhă2015,ăBan Ki吋m Soát cho rằng tình hình tài chính c栄a Công ty 

DOMESCO 荏 tr衣ng thái lành m衣nh. Các ch雨 s嘘 c挨ăb違n v隠 tình hình v嘘n vay, công nợ, tính thanh 

kho違n, v嘘n ch栄 s荏 h英uăđ隠uăđ衣t chu育n.ăĐặt bi羽t là Vay và nợ ngắn h衣n 荏 th運iăđi吋m 31/12/2015 

bằngă“0”,ăvi羽c áp d映ng t嘘t h衣n m泳c nợ và th運i gian nợ 荏 cácăchiănhánhăđưăgiúpădòngăti隠n thu 

đ逢ợc từ ho衣tă đ瓜ngă kinhă doanhă đ逢ợc c違i ti羽n r医tă đángă k吋,ă l逢uă l逢ợng ti隠n mặt t衣i th運iă đi吋m 

31/12/2015ătĕngă370,88%ăsoăcùngăkỳ. 

- Đ嘘i v噂i các r栄i ro v隠 tài chính:  

+ăNĕmă2015ăt益 giá bi院năđ瓜ng l噂n làm phát sinh chênh l羽ch t益 giá,ăBanăĐi隠uăhƠnhăđưăthực 

hi羽n t嘘t công tác qu違n tr鵜 r栄i ro tài chính bằng vi羽c linh ho衣t t壱n d映ng th運iăđi吋m thanh toán t衣o 

kho違n chênh l羽ch t益 giáăd逢挨ngănênăđưăh衣n ch院 đ逢ợc các r栄i ro do bi院năđ瓜ng t益 giá.  

+ Đ嘘i v噂i r栄i ro v隠 công nợ ph違iăthu:ăđ吋 qu違n lý và ki吋m soát t嘘t công nợ, Ban Ki吋m Soát 

tham gia ki吋mătraăđ嘘i chi院u công nợ đ鵜nh kỳ từng khách hàng t衣i từng chi nhánh,ăđ違m b違o tính 
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pháp lý các ch泳ng từ và kh違 nĕngăthanhătoánănợ c栄aăkháchăhƠng.ăĐ嘘i v噂i công nợ khóăđòi,ăcôngă
tyăđưăti院n hành trích l壱p dự phòngătheoăquyăđ鵜nh pháp lu壱tăđ吋 h衣n ch院 r栄i ro có th吋 phát sinh.  

2. K院t qu違 giám sát ho衣tăđ瓜ng c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 

Cĕnăc泳 vào ch雨 tiêuăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăgiao,ăH瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 đưăđ鵜nhăh逢噂ng, ch雨 
đ衣oăBanăĐi隠u hành thực thi nhi隠u gi違i pháp mang tính chi院năl逢ợcătrênăcácălĩnhăvực s違n xu医t, kinh 

doanh, tài chính, dự báo, phòng ngừa và qu違n lý r栄i ro nhằm nâng t亥măth逢挨ng hi羽u DOMESCO 

vƠă th逢挨ngăhi羽u s違n ph育m DOMESCO nằm trong top 03 doanh nghi羽păd逢ợcăhƠngăđ亥u t衣i Vi羽t 
Nam. Các ngh鵜 quy院t c栄a H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 t壱p trung vào các v医năđ隠 trọng tâm và k院t qu違 đ衣t 
đ逢ợc sau:  

 Tập trung mục tiêu hàng đＺu tăng tỷ lう doanh thu hàng sản xuＸt và tăng trưởng lợi 
nhuận 

H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 nh壱năđ鵜nhăThôngăt逢ă01/2012/TT T-BYT-BTC ti院p t映cătácăđ瓜ng b医t 
lợiăđ院n các công ty s違n xu医t thu嘘c l噂nătrongăn逢噂c và vi羽c phát tri吋n th鵜 tr逢運ng OTC là m映c tiêu 

c栄a h亥u h院tăcácăcôngăty.ăTr逢噂cătìnhăhìnhăđó,ăH瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 đưăch雨 đ衣oăBanăĐi隠u hành t壱p 

trung phát tri吋nănhómăhƠngăđặc tr鵜 v嘘n là th院 m衣nh c栄a DOMESCO, c違i ti院n m磯u mã bao bì 

t逢挨ngăx泳ng v噂i ch医tăl逢ợng s違n ph育măvƠăth逢挨ngăhi羽u DOMESCO, nâng cao hi羽u qu違 nhóm hàng 

kinh doanh. K院t qu違 T益 trọng doanh thu hàng s違n xu医tătĕngătừ 76,5%ătrongănĕmă2014ălênă82,4%ă
nĕmă2015. 

Nghiên c泳u và phát tri吋nă cácă ngƠnhă hƠngă tĕngă tr逢荏ng cao, th鵜 ph亥n l噂n, ít c衣nh tranh, 

chuy吋n giao quy隠n s違n xu医t m瓜t s嘘 s違n ph育m có s違nă l逢ợng tiêu th映 ch逢aă cao,ă nh壱nă nh逢ợng 

quy隠năth逢挨ngăm衣i nhằm khai thác tri羽tăđ吋 s違n ph育măvƠăgiaătĕngădoanhăthu. 

 Về tài chính kế toán  

Nĕmă2015ăcácăchiăphíăđ亥uăvƠoătĕng,ăt益 giá ngo衣i t羽 bi院năđ瓜ng m衣nh, nguyên li羽u ph違i 
nh壱p kh育uăđ院năh挨nă90%ăvƠăkhanăhi院m ngu欝n cung 泳ngă trongăkhiăđóăgiáăbánăvƠoăb羽nh vi羽n 

thôngă quaă đ医u th亥u ngày càng s映t gi違m nghiêm trong do 違nhă h逢荏ngă Thôngă t逢ă liênă t鵜ch s嘘 

01/2012/TTLT-BTC-B Tăh逢噂ng d磯năđ医u th亥u mua thu嘘cătrongăcácăc挨ăs荏 y t院.ăTr逢噂c tình hình 

đó,ăH瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 đưăch雨 đ衣oăBanăĐi隠u hành thực hi羽n nhi隠u bi羽n pháp nhằmătáiăc挨ăc医u 

và qu違n lý t嘘t chi phí nên giá v嘘n có chi隠uăh逢噂ng gi違m, nâng t益 l羽 lãi g瓜p so cùng kỳ, không 

phátăsinhăchiăphíălưiăvay,ăl逢ợng ti隠n g穎i t衣i ngân hàng d欝iădƠo;ăc挨ăch院 l逢挨ng,ăth逢荏ng thích hợp, 

kích thích và nâng cao hi羽u qu違 làm vi羽c c栄a cán b瓜 côngănhơnălaoăđ瓜ng.  

3. K院t qu違 giám sát ho衣tăđ瓜ng c栄aăBanăđi隠u hành 

Đ吋 đ衣tăđ逢ợc các ch雨 tiêu v隠 doanh thu, lợi nhu壱năđ逢ợcăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăthôngăquaăvƠă
thực thi ch栄 tr逢挨ng,ăđ鵜nhăh逢噂ng chi院năl逢ợc H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜,ăBanăĐi隠uăhƠnhăđưătri吋năkhaiăđ欝ng 

b瓜 và toàn di羽n nhi隠u gi違i pháp trên t医t c違 các ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t, kinh doanh công ty. K院t qu違 
đ衣tăđ逢ợcănh逢ăsau:ă 
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3.1.Tái cＸu trúc và phát triển hう thống chi nhánh   

- Hi羽n nay công ty có 12 chi nhánh ph映 trách 63 t雨nh thành trên c違 n逢噂c.ăTrongănĕmă2015,ă
BanăĐi隠uăhƠnhăđưăsắp x院păđ鵜a bàn ph映 trách m瓜t s嘘 chi nhánh phù hợp v鵜 tríăđ鵜a lý khu vực vùng 

mi隠n, m壱tăđ瓜 dân s嘘 v噂i m映cătiêuăgiaătĕngăđ瓜 ph栄 vƠăgiaătĕngăth鵜 ph亥n DOMESCO.  

- Tinh gọn và sắp x院p nhân sự h厩 trợ tham gia trực ti院p bán hàng, t衣o doanh thu cho chi 

nhánh, phát tri吋n lựcă l逢ợng bán hàng kênh OTC. Nhân sự kh嘘iă kinhă doanhă nĕmă 2015ă chi院m 

46,1% t鰻ng s嘘 l逢ợngăCBăCN Đ,ătĕngă4,73%ăsoăcùngăkỳ.ăĐ亥uăt逢ăthêmăph逢挨ngăti羽n chuyên ch荏 

đ吋 c違i thi羽n th運i gian giao hàng cho các chi nhánh.  

- BanăĐi隠u hành trực ti院păthamăgiaăđƠoăt衣o k悦 nĕngăbánăhƠng,ăki院n th泳c s違n ph育m cho t医t 
c違 trìnhăd逢ợc viên t衣i t医t c違 cácăchiănhánh.ăQuaăđóăch医tă l逢ợng và hi羽u qu違 công vi羽c c栄a từng 

nhân viên c違i thi羽năh挨nă soăv噂iă tr逢噂căđơy.ăB欝iăd逢ỡng, nâng cao nĕngă lực qu違nă lỦ,ă tĕngăc逢運ng 

trách nhi羽măGiámăđ嘘c chi nhánh trong vi羽c giám sát, h厩 trợ, t衣oăđi隠u ki羽n cho từng nhân viên t衣i 
t医t c違 các b瓜 ph壱n hoàn thành t嘘t nhi羽m v映 đ逢ợc giao.  

3.2.Tái cơ cＸu và phát triển hう thống khách hàng  

- Do 違nhăh逢荏ngăThôngăt逢ăliênăt鵜ch s嘘 01/2012/TTLT-BTC-BYT nên giá trúng th亥u ngày 

càng ti羽m c壱n chi phí s違n xu医t và h羽 qu違 lợi nhu壱n kênh ETC ngày càng gi違m. Vì v壱yăBanăĐi隠u 

hƠnhăđưăt壱p trung phát tri吋năkênhăOTCăđ吋 bùăđắp ph亥n lợi nhu壱n kênh ETC b鵜 gi違m sút. K院t qu違 
s嘘 l逢ợng khách hàng OTCătĕngă17%ăsoăv噂iănĕmă2014;ăc挨ăc医uădoanhăthuăđ衣tă71%,ătĕngă1,9ăđi吋m 

% so cùng kỳ.  

- Đ吋 tĕngă s嘘 l逢ợngă kháchă hƠngă vƠă tĕngă c挨ă c医uă doanhă thuăOTC,ă BanăĐi隠u hành không 

ngừng nâng cao ch医tă l逢ợng d鵜ch v映 chĕmăsócăkháchăhƠng,ă t衣o sự khác bi羽tăđ吋 gi英 chân khách 

hàng hi羽năcóăvƠăgiaătĕngăkháchăhƠngăm噂i. Bên c衣nhăđó,ăBanăĐi隠uăhƠnhăcũngăđưăch栄 đ瓜ng sàng 

lọc khách hàng theo y院u t嘘 kh違 nĕngă thanhă toánăvƠăh衣n m泳căd逢ănợ c栄a từngăđ嘘iă t逢ợng khách 

hƠngăđ吋 gi違m thi吋u r栄i ro trong kinh doanh.  

3.3.Tối ưu hóa năng ệực sản xuＸt đáp とng nhu cＺu kinh doanh 

- V噂i ch栄 tr逢挨ngătáiăc挨ăc医u danh m映c s違n ph育m, t壱p trung vào nhóm s違n ph育m có giá tr鵜 và 

lợi nhu壱năcao,ătrongănĕmă2015ăBanăĐi隠uăhƠnhăđưăkhắc ph映căđ逢ợc tình tr衣ng quá t違i c栄a nhà máy 

Non Betalactam và góp ph亥n làm gi違m chi phí ki吋m nghi羽m t衣i các khâu trong quá trình s違n 

xu医t. Đ違m b違o s違năl逢ợng s違n xu医tăcácănhƠămáyăđápă泳ngăđ逢ợc t益 l羽 tĕngătr逢荏ng doanh thu hàng 

nĕmăchoăđ院n khi Nhà máy Nonbetalactam Viên c嘘m b瓜t m噂iăđiăvƠoăho衣tăăđ瓜ng. 

- CácănhƠămáyăđ逢ợc b違o trì toàn di羽n, nhân viên s違n xu医tăđ逢ợcăđƠoăt衣o v噂i n瓜i dung, hình 

th泳căđaăd衣ng,ăphongăphúăh挨nă(đƠoăt衣o l衣iăcácăSOP,ăquyătrình,ăh逢噂ng d磯năvƠăđƠoăt衣o s穎 d映ng trực 

ti院p trên thi院t b鵜).   
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I. BÁO CÁO C曳A H浦IăĐ唄NG QU謂N TR卯 
1. Ho衣tăđ瓜ng c栄aăHĐQTă2015 

V噂i trách nhi羽mălƠăđ亥u tàu cho mọiăđ鵜nhăh逢噂ng và ho衣tăđ瓜ng c栄aăDOMESCO.ăNĕmă2015ă
H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 Côngătyăđưăph嘘i hợp v噂iăBanăĐi隠u hành có các chi院năl逢ợc và chính sách 

phù hợp v噂i th鵜 tr逢運ng t衣i từng th運iăđi吋m c映 th吋 đ吋 DOMESCOăđ衣tăđ逢ợc k院t qu違 qu違n tr鵜 đáng 

khích l羽 nh逢ăsau:ă 

- Thựcăhi羽nătáiăc挨ăc医uădanhăm映căs違năph育m, t嘘iăđaăhóaălợiănhu壱n,ă t壱pătrungăvƠoăs違năxu医tă
s違năph育măch医tăl逢ợngăt嘘t,ălợiăíchăt嘘iă逢u choăng逢運iăb羽nh.  

- Thựcăhi羽nă tri羽tăđ吋ăvi羽căb違oă trìănhƠăx逢荏ng,ămáyămócăm瓜tăcáchăđ欝ngăb瓜ă toƠnăb瓜ă5ănhƠă
máy nhằmăgiaătĕngătu鰻iăthọămáyămóc,ăđ違măb違oăh羽ăth嘘ngănhƠăx逢荏ngăđ衣tăch医tăl逢ợngăđúngătiêuă
chu育n,ăhi羽uăqu違ămangăl衣iăr医tăkh違ăquan,ănĕngăsu医tătĕngăvƠăth運iăgianăngừngămáyăgi違mărõăr羽t , môi 

tr逢運ngălƠmăvi羽căđ違măb違oăs泳căkh臼eăchoăng逢運iălaoăđ瓜ng,ăgi違măthi吋uămắcăcácăb羽nhăngh隠ănghi羽p. 

 ìăv壱yătrongănĕmă2015 DOMESCOđưăt嘘iă逢uăhóaănĕngălựcăs違năxu医tăv噂iăh羽ăth嘘ngănhƠămáyăhi羽nă
t衣i,ăkhắcăph映căđ逢ợcătìnhătr衣ngăquáăt違iăc栄a s違năxu医tămƠăv磯năđ衣tăđ逢ợcăch雨ătiêuăv隠ăs違năl逢ợngăvƠălợiă
nhu壱n. 

- Tĕngăc逢運ng vai trò qu違n lý c栄a cán b瓜 trung gian, b嘘 trí sắp x院p nhân sự hợp lý, t壱p 

trung ngu欝n nhân lực cho kinh doanh và s違n xu医t.ăĐƠoăt衣o nâng cao tay ngh隠, k悦 nĕngălƠmăvi羽c 

chuyên sâu cho nhân viên 荏 t医t c違 các b瓜 ph壱năđ吋 giaătĕngătínhăchuyênănghi羽p,ănơngăcaoănĕngă
su医tălaoăđ瓜ng. 

- Giám sát, qu違n lý chi phí, qu違n lý công nợ khách hàng bằngăquyăđ鵜nh ch雨 s嘘 công nợ 

c栄a từng chi nhánh, vì v壱y Ti隠n và các kho違năt逢挨ngăđ逢挨ngăti隠n cu嘘iănĕmă2015ăđưătĕngăđángăk吋 
lên 135 t益 đ欝ng (cùng kỳ là 28 t益 đ欝ng) 

- Nâng cao ch医tă l逢ợng s違n ph育m:ăđ院nă31/12/2015ăcôngătyăđưăcóă20ăs違n ph育măđ衣tăt逢挨ngă
đ逢挨ngăsinhăhọcăđ逢ợc B瓜 Y t院 công nh壱n và 6 s違n ph育măđangăđ逢ợc th穎 t逢挨ngăđ逢挨ngăsinhăhọc. 

Bên c衣nhăđóăcôngătyăti院p t映căđ亥uăt逢ănghiênăc泳u, phát tri吋năvƠăđ逢aăraăth鵜 tr逢運ng các s違n ph育m 

có d衣ng bào ch院 hi羽năđ衣iănh逢ăviênăbaoătanătrongăru瓜t, viên phóng thích kéo dài, viên phân tán, 

d衣ng vi h衣t ... nhằmămangăđ院n tác d映ngăđi隠u tr鵜 t嘘t nh医t và ti羽n d映ngăchoăng逢運i s穎 d映ng.  

2. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋nănĕmă2016 

- C違i ti院n, nâng t亥măth逢挨ngăhi羽u DOMESCOăđ吋 khách hàng nh壱n di羽năth逢挨ngăhi羽u c栄a s違n 

ph育m ch医tăl逢ợng cao 

- Tĕngăth鵜ăph亥năs違năph育mădoăDOMESCOăs違năxu医tă 

- Tri吋năkhaiăch逢挨ngătrìnhăqu違nălỦăbánăhƠngă泳ngăd映ngăcôngăngh羽ăthôngătinăvƠăgiaătĕngăti羽nă
íchăchoăđ瓜iăngũăbánăhƠngăvƠănhơnăviênănghi羽păv映 
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- M荏ăr瓜ngăth鵜ătr逢運ngăxu医tăkh育u 

- T壱pătrungăs違năxu医tăvƠănghiênăc泳uăcácăs違năph育măđặcătr鵜,ăcóăch医tăl逢ợngăt嘘t,ăk悦ăthu壱tăt嘘iă逢u, 

thu壱nălợiăchoăng逢運iăs穎ăd映ngăvƠălợiănhu壱năcao 

- Ti院p t映c 泳ng d映ng công ngh羽 tiên ti院năđ吋 t衣o nên ch医tăl逢ợng s違n ph育măv逢ợt tr瓜i 

- Ti院p t映căqu違nălỦăt嘘tăcôngănợ,ătáiăc挨ăc医uădanhăm映căs違năph育m 

- Tri吋năkhaiădựăánănhƠămáyăm噂iăvƠănơngăc医pătiêuăchu育nănhƠămáyăhi羽năt衣i 
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J. BÁO CÁO QU謂N TR卯 CÔNG TY 

1. Ho衣tăđ瓜ng c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr鵜 

1.1.Các cuộc họp cてa Hội đồng quản trị: 

Stt ThƠnhăviênăHĐQT Chứcăv映 S嘘ăbu鰻iăhọpăthamădự Tỷăl羽 Ghi chú 

1 Ông Nguy宇n Chí Thành Ch栄ăt鵜ch 5/5 100%  

2 ÔngAlejandro Esteban Weinstein 

Manieu 

Phóăch栄ăt鵜ch 5/5 (栄y quy隠năchoăng逢運iăđ衣i di羽n dự) 100%  

3 Ông Huỳnh Trung Chánh   Thành viên 5/5 100%  

4 BƠă 逢挨ngăTh鵜 H逢挨ngăGiang Thành viên 5/5 100%  

5 Ông Nguy宇nă ĕnăHóa Thành viên 5/5 100%  

6 Ông Jose Guillermo Frugone Domke Thành viên 2/2ă(栄yăquy隠năchoăng逢運iăđ衣iădi羽nădự) 100% Mi宇nănhi羽mătừă12/3/2015 

7 Ông Andrew Hamish Lane Thành viên 3/3 (栄y quy隠năchoăng逢運iăđ衣i di羽n dự) 100% B鰻ănhi羽mătừă12/3/2015 

1.2.Hoạt động giám sát cてa HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

- Giám sát vi羽c thực hi羽n Ngh鵜 quy院tăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăvƠăHĐQT. 

- HĐQTăquanătơmăch雨 đ衣o và giám sát sâu sắcăđ院n ho衣tăđ瓜ng: 

+ Phát tri吋năđ鵜aăbƠn,ătĕngăs嘘 l逢ợng khách hàng 

+ Phát tri吋n s違n ph育m, c違i ti院n m磯u mã bao bì  

+ăĐƠoăt衣o b鰻 sung k悦 nĕngăchoănhơnăviênă 
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+ Qu違n lý công nợ, qu違n lý chi phí 

Đ吋 đ衣tăđ逢ợc ch雨 tiêu lợi nhu壱năĐ衣i h瓜i c鰻 đôngăgiaoăcho.ă 

1.3.Hoạt động cてa các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

- Thamăm逢uăchoăH瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 theo ch泳cănĕngănhi羽m v映 đưăđ逢ợcăphơnăcôngăliênăquanăđ院n các chính sách phát tri吋n; 

nhân sự; l逢挨ngăth逢荏ng; ki吋m toán n瓜i b瓜. 

2. Các Ngh鵜 quy院t c栄a H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 nĕmă2015 

Stt S嘘 Ngh鵜 quy院t Ngày N瓜i dung 
1. 01/NQ-HĐQT 22/01/2015 Thành l壱p 02 chi nhánh trực thu瓜c Công ty:  

 Chi nhánh Cà Mau, Chi nhánh An Giang 
2. 02/NQ-HĐQT 22/01/2015  ácăđ鵜nh th運iăgian,ăđ鵜aăđi吋m t鰻 ch泳c họpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăth逢運ngăniênănĕmă2015. 

3. 03 /NQ-HĐQT 22/01/2015 B鰻 nhi羽m các cán b瓜 qu違n lý: 
- Quy隠năGiámăđ嘘c Chi nhánh An Giang;  Quy隠năGiámăđ嘘c Chi nhánh Cà Mau ậ trực thu瓜c 
Công ty CP XNK Y t院 DOMESCO 
- Giámăđ嘘c Qu違n tr鵜 TƠiăchínhă&ăĐ亥uăt逢 

4. 04 /NQ-HĐQT 06/02/2015 - Ch雨 tiêu k院 ho衣chănĕmă2015. 
- Th運i gian tr違 c鰻 t泳c đợt 1 c栄a nĕmă2014: T益 l羽 10% bằng ti隠n mặt, ch嘘t danh sách ngày 
06/3/2015, tr違 c鰻 t泳c ngày 27/3/2015 

5. 05 /NQ-HĐQT 06/02/15 H衣n m泳c tín d映ng nĕmă2015 

6. 06 /NQ-HĐQT 06/02/15 - T鰻ngăqu悦ăl逢挨ngănĕmă2015 
- M泳căl逢挨ngăc栄aăBanăĐi隠u hành và K院 toánătr逢荏ng 
- M泳căt衣mă泳ngăthùălaoăHĐQT,ăBKS nĕm 2015 

7. 07 /NQ-HĐQT 06/02/15 - Đánhăgiáăk院t qu違 ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tăkinhădoanhănĕmă2014. 
-ăHĐQTăth逢荏ngăchoăBanăĐi隠uăhƠnhăcôngătyăđưăđ衣tăvƠăv逢ợtăch雨ătiêuălợiănhu壱năănĕmă2014ă 
(TỐyănểiênăsaỐăđựăBanăĐiｚỐăểỢnểăđãăđｚ xuＸt chuyあn tiｚnătểưởng này cho hoＴtăđじng xã hじi của 
CônỂătyăốỢăđưぢẾăảĐẬTăẾểＸp thuｆn tＴi  Nghị quyｘt sぐ 19/NQ-ảĐẬTănỂỢyă05/6/2015) 
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Stt S嘘 Ngh鵜 quy院t Ngày N瓜i dung 
8. 08 /NQ-HĐQT 06/02/15 - Mi宇n nhi羽măt逢ăcáchăthƠnhăviênăH瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 c栄a Ông Jose Guillermo Frugone Domke 

k吋 từ ngƠyă12/3/2015ătheoăĐ挨nătừ nhi羽m ngày 30/01/2015 c栄a Ông Jose Guillermo Frugone 
Domke. 
- B鰻 nhi羽m Ông Andrew Hamish LANE, làm thành viên H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 Công ty thay th院 
cho Ông Jose Guillermo Frugone Domke. Th運i gian b鰻 nhi羽m k吋 từ ngày 12/3/2015 đ院n h院t 
nhi羽m kỳ III (2014-2018) c栄a H瓜i đ欝ng Qu違n tr鵜. 

9. 09 /NQ-HĐQT 
(Ngh鵜 quy院t bằng 
vĕnăb違n) 

12/3/2015 

Thông qua tài li羽uăbáoăcáoăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăth逢運ng niên ngày 27/3/2015 

10. 01/NQ-ĐHCĐ-
DMC 

27/3/2015 
Ngh鵜 quy院tăĐ衣i h瓜i c鰻 đôngăth逢運ngăniênănĕmă2015 

11. 10/NQ-HĐQT 

(Ngh鵜 quy院t bằng 
vĕnăb違ng) 

05/6/2015 

Phân ph嘘i s嘘 ti隠năth逢荏ng 4,7 t益 đ欝ng theo Ngh鵜 quy院t 01/NQ-ĐHCĐ-DMC c栄aăĐ衣i h瓜i c鰻 
đôngăth逢運ng niên 2015 cho toàn b瓜 cán b瓜 công nhân viên công ty 

12. 11 /NQ-HĐQT 05/6/2015 Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Vi羽tăNamălƠăđ挨năv鵜 cung c医p d鵜ch v映 ki吋mătoánăchoănĕmă
tài chính 2015 c栄a Công ty CP XNK Y t院 DOMESCO.   

13. 12 /NQ-HĐQT 05/6/2015 Thành l壱p T鰻 xây dựngăđ隠 án chi院năl逢ợc h厩 trợ BanăĐi隠u hành xây dựng chi院năl逢ợc phát tri吋n 
c栄a Công ty 

14. 14 /NQ-HĐQT 05/6/2015 Ch栄 tr逢挨ngăthayăđ鰻iăđ鵜a ch雨 Chi nhánh Công ty 

15. 15 /NQ-HĐQT 05/6/2015 - Ch医m d泳t Hợpăđ欝ng c嘘 v医n c医p cao gi英a Công ty CP XNK Y t院 DOMESCO v噂i Ds Huỳnh 
Trung Chánh từ ngày 30/6/2015.  
- Phân công Ds. Huỳnh Trung Chánh làm c嘘 v医n cho Ban Qu違n lý dự án nhà máy Non 
Betalactam. 
- Các ch院 đ瓜 đưiăng瓜 c栄aăCôngătyăđ嘘i v噂i Ds Huỳnh Trung Chánh   
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Stt S嘘 Ngh鵜 quy院t Ngày N瓜i dung 
16. 16 /NQ-HĐQT 05/6/2015 B鰻 nhi羽măGiámăđ嘘c chi nhánh H違iăD逢挨ngătrực thu瓜c Công ty 

17. 17 /NQ-HĐQT 05/6/2015 H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 xácăđ鵜nh  ti院năđ瓜 và phân công nhi羽m v映 thực hi羽n dự án nhà máy Non  
Betalactam, thành l壱p ban c嘘 v医n cho nhà máy. 

18. 18 /NQ-HĐQT 05/6/2015 - Đánhăgiáăk院t qu違 ho衣tăđ瓜ngă4ăthángăđ亥uănĕmă2015ăă 
- Thông qua  K院 ho衣ch tài chính nĕm 2015  
- PhơnăcôngătrongăHĐQTătìmăki院m 02 nhân sự đápă泳ng v鵜 tríăPhóăTGĐăph映 trách s違n xu医t và 
PhóăTGĐăph映 trách kinh doanh, gi噂i thi羽uăHĐQTăquy院tăđ鵜nh. 

19. 19 /NQ-HĐQT 05/6/2015 - Phân ph嘘iăthùălaoăHĐQTăậ BKS 2015 
- Th嘘ng nh医tăđ隠 xu医t c栄aăBanăĐi隠u hành, chuy吋n ti隠năth逢荏ng c栄aăBanăĐi隠u hành (Ngh鵜 quy院t 
s嘘 07/NQ-HĐQTăngƠyă6/02/2015)ăchoăho衣tăđ瓜ng xã h瓜i c栄a Công ty. 

20. 20 /NQ-HĐQT 26/8/2015 HĐQTăquy院tăđ鵜nh tr違 c鰻 t泳c còn l衣i c栄aănĕmă2014,ăt益 l羽 10% bằng ti隠n mặt, ch嘘t danh sách 
ngày 11/9/2015, tr違 c鰻 t泳c ngày 25/9/2015 

21. 21 /NQ-HĐQT 06/11/2015 Đ鰻i tên và b鰻 sung ngành ngh隠 Chi nhánh trực thu瓜c Công ty 

22. 22 /NQ-HĐQT 06/11/2015 B鰻 nhi羽m và luân chuy吋n cán b瓜 qu違n lý trung gian trực thu瓜c Công ty  

23. 24 /NQ-HĐQT 06/11/2015 - B鰻 nhi羽m Ông Nguy宇nă ĕnăHóaăậ PhóăTGĐăCôngătyălƠmătr逢荏ng ti吋u ban ki吋m toán n瓜i b瓜 
(trực thu瓜căHĐQT)ăthayăth院 ÔngăJoseăGuillermoăFrugoneăDomkeăđưăngh雨. 
-  ácăđ鵜nh m泳c thù lao các ti吋u ban trực thu瓜căHĐQTă(nguồn chi từ TểùăệaoăảĐẬT-  BKS) 

24. 25 /NQ-HĐQT 06/11/2015 Cĕnăc泳 đi隠uă34ăĐi隠u l羽 Công ty CP XNK Y t院 DOMESCO, H瓜iăĐ欝ng Qu違n Tr鵜 nh医t trí thông 
qua t医t c違 các giao d鵜ch phát sinh gi英aăCôngătyăDOMESCOăvƠăCôngătyăCPăD逢ợc và VTYT 
Bình Thu壱n k吋 từ ngƠyă06/11/2015ăđ院n khi có Ngh鵜 quy院t m噂i thay th院. Nhằmăđápă泳ng k鵜p th運i 
nhu c亥u ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh c栄a Công ty. Giao T鰻ngăGiámăđ嘘c Công ty xem xét 
quy院tăđ鵜nh giao k院t, thực hi羽n các giao d鵜chănƠyăvƠăđ欝ng th運i ch鵜u trách nhi羽mătr逢噂căHĐQTă
Công ty. 

25. 26 /NQ-HĐQT 06/11/2015 - Giao Phòng Ki吋m tra n瓜i b瓜 ph嘘i hợp Ban Ki吋m Soát soát xét hoàn ch雨nh Quy ch院 qu違n lý tài 
chínhăsauăđóăg荏i cho Công ty ki吋mătoánăt逢ăv医n hi羽u ch雨nh phù hợp v噂i tình hình thực t院 và trình 
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Stt S嘘 Ngh鵜 quy院t Ngày N瓜i dung 
HĐQTăthôngăqua.ă 
- Ti院p t映căthuêăđ医t tr違 ti隠năthuêăhƠngănĕmăkhuăđ医t 7.343,4 m2 t衣i Khu vực tr映 s荏 công ty (66 
Qu嘘c L瓜 30, P.M悦 Phú,ăTP.Caoă ưnh,ăĐ欝ng Tháp) 
- Thúcăđ育y ti院năđ瓜 dự án Nhà máy Non Betalactam t衣i C映m Công nghi羽p C亥n L嘘: Giao Ban 
Đi隠uăhƠnhăđ育y nhanh ti院năđ瓜 thực hi羽n dự án, chọn nhà th亥uăđ吋 s噂m kh荏iăcông.ăBanăĐi隠u hành 
v壱n d映ngăt逢ăv医n c栄a chuyên gia ABBOTT trong dự án này. 

26. 27 /NQ-HĐQT 06/11/2015 - Đánhăgiá ho衣tăđ瓜ng 9 tháng 2015, k院 ho衣ch - gi違i pháp thực hi羽n còn l衣i c栄a quý 4/2015. 
- HĐQTăxemăxétădự th違o k院 ho衣ch 2016, c挨ăb違n th嘘ng nh医t theo cách xây dựng c栄a dự 
th違o.GiaoăBanăĐi隠u hành ti院p t映c hoàn ch雨nh. Giao ch栄 t鵜chăHĐQTăvƠăTGĐăquy院tăđ鵜nh thông 
qua k院 ho衣chănĕmă2016 

3. Giao d鵜ch c栄a c鰻 đôngăn瓜i b瓜 vƠăng逢ời có liên quan 

3.1.Danh sách cổ đông nội bộ và người có ệiên quan (đến 31/12/2015) 

  

Stt 
Họ và tên 

Chức v映 t衣i Cty  
(n院u có) 

M嘘i quan 
h羽 v噂i CB 
Ch栄 ch嘘t 

S嘘 c鰻 phi院u sở 
h英u cu嘘i kỳ 

Tỷ l羽 sở h英u c鰻 
phi院u sở h英u 

cu嘘i kỳ 
Ghi chú 

I   Nguy宇n Chí Thành Ch栄 t鵜chăHĐQT     

  1. Nguy宇năDuyăĐ衣t  Cha    

  2. Bùi H欝ngăPh逢挨ng  Vợ    

  3. Nguy宇n Th鵜 Bích Th栄y  em    

  4. Nguy宇n Minh Trung  em    

  5. Nguy宇n Bùi Minh Châu  con    

  6. Nguy宇n Bùi Thiên Minh  con    
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II   Alejandro Esteban Weinstein Manieu Phó Ch栄 t鵜ch HĐQT     

  1. 
Alejandro Kostia Nicolas Weinstein 
Crenovich  Cha    

  2. Maria Teresa Manieu Bert  Mẹ    

  3. Nicolas Francisco Weinstein Manieu  anh, em trai    

  4. Paula Diaz Ibar  Vợ    

  5. Nicolas Alejandro Weinstein Diaz  Con trai    

  6. Martin Alex Weinstein Diaz  Con trai    

  7. Alejandro Andres Weinstein Diaz  Con trai    

  8. Noel Alexandra Weinstein Diaz  Con gái    

III   Huỳnh Trung Chánh  ThƠnhăviênăHĐQT  50.000 0,37%  

  1. Võ Th鵜 Hoa N荏  Vợ    

  2. Huỳnh Th鵜 Thu Ba  Em    

  3. Huỳnh L瓜căS挨n  Em    

  4. Huỳnh Th鵜 Minh Khai  Em    

  5. Huỳnh Th鵜 Nh泳t Tâm  Em    

  6. Huỳnh Th鵜 Ánh Minh  Em    

  7. Huỳnh Th鵜 Ánh Dân  Em    

  8. Huỳnh Th鵜 T逢運ng Vân  Em    

  9. Huỳnh Th鵜 T逢運ng Thuỵ 
TP. K院 ho衣ch S違n 

xu医t Em    

  10. Huỳnh Th鵜 T逢運ng Vi  Em    
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  11. Huỳnh Qu嘘c Hùng  Con    

  12. Huỳnh Hoa Hi院u H衣nh  Con    

  13. HuỳnhăHoaăPh逢挨ngăTh違o  Con 02 0,00%  

IV   
 逢挨ngăTh鵜 H逢挨ngăGiang 

ThƠnhăviênăHĐQT 
kiêmăTGĐ     

  1.  逢挨ngăTrọngăĐ違ng  Cha    

  2. Hoàng Th鵜 Lan  Mẹ    

  3. Tr亥năHùngăC逢運ng  Ch欝ng    

  4. Tr亥n Quỳnh Mai  Con    

  5. Tr亥n Anh Quân  Con    

  6.  逢挨ngăTrƠăGiang  Ch鵜    

 7.  逢挨ngăTrọng H違i  Em    

V   
Nguy宇nă ĕnăHóa ThƠnhăviênăHĐQT 

kiêmăPTGĐ  500.000 1,87%  

  1. Huỳnh Th鵜 T逢運ng Vi  Vợ    

  2. Nguy宇n Qu嘘c Trí  Con    

  3. Nguy宇n Th鵜 Th違o Vy  Con    

  4. Nguy宇nă ĕnăRi  Cha    

  5. Võ Th鵜 M壱n  Mẹ    

  6. Nguy宇n Duy Kh違i  Anh    

  7. Nguy宇n Minh Tâm  Anh    

  8. Nguy宇n Th鵜 Tuy院t Mai  Ch鵜    
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 9. Nguy宇n Th鵜 Đẹp  Em 3.025 0,01%  

 10. Nguy宇n Th鵜 Mai Trâm  Em 199 0,00%  

 11. Nguy宇n Th鵜 Quý  Em    

 12. Nguy宇n Th鵜 Th違o Chi  Em    

 13. Nguy宇n Th鵜 Tuy院t Lan  Em    

VI  Andrew Hamish LANE ThƠnhăviênăHĐQT     

  1 Kim Patricia LANE   Vợ     

  2 Romy Jessica LANE   Con gái     

  3 Ethan Hamish LANE   Con trai     

  4 Peter Denis LANE   Cha     

  5 Rosmary Margaret LANE   Mẹ     

VII   Nguy宇n Phi Th泳c Tr逢荏ng BKS  21 0,00%  

  1 Nguy宇n Phi X育m  Cha    

  2 ĐoƠnăB衣ch Tuy院t  Mẹ    

  3 Phan Th鵜 Thuý Ki隠u  Vợ    

  4 Nguy宇n Di羽u Tiên   Em    

  5 Nguy宇n Phi Qu嘘c B違o  Con    

  6 Nguy宇n NgọcăTơmăNh逢  Con    

VIII   Phan Th院 Thành Thành viên BKS     

  1 Phan Th院 Ngọc  Cha    

  2 Nguy宇n Th鵜 Thu壱n  Mẹ    
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  3 Ph衣m Thanh Huy隠n  Vợ    

  4 Phan Th院 Trung  Con    

 5 Phan Th院 Kiên  Con    

  6 Phan Th院 Dũng  Em trai    

IX   Tr亥n Thái Thanh Thành viên BKS     

  1 Tr亥n Thái Hùng  Cha    

  2 Nguy宇n Th鵜 Hà  Mẹ    

  3 Tr亥n Thái Bình  Anh    

X   Huỳnh Th鵜 T嘘 Quyên  Thành viên BKS     

  1 Huỳnh Tự Dựng   Cha    

  2 Nguy宇n M悦 Tiên   Mẹ    

  3 HuỳnhăBìnhăĐẳng   Anh    

  4 Huỳnh Th鵜 Trúc Linh   Ch鵜    

  5 Tr亥n H英uăPh逢噂c   Ch欝ng    

  6 Tr亥n Huỳnh B違o Thy  Con    

  7 Tr亥n Minh Phúc  Con    

XI   Servane Marie Amelie Gorgiard Thành viên BKS     

  1 Louison Gorgiard  Cha    

  2 Agnes Liquard  Mẹ    

  3 Antoine Claise  Ch欝ng    

 4 Maylis Gorgiard  Em    
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 5 Mayane Claise  Con    

 6 Corin Claise  Con    

XII   Ph衣m Ngọc Tuy隠n K院 toánătr逢荏ng  26.334 0,10%  

  1 HuỳnhăThanhăS挨n  Ch欝ng    

  2 Nguy宇n Th鵜 Anh  Mẹ    

  3 Ph衣m Ngọc 域n  Ch鵜    

  4 Ph衣măThiăC逢ng  Ch鵜    

  5 Ph衣măThƠnhăH逢ng  Anh    

  6 Ph衣m H英u Th運i  Anh    

  7 Ph衣m NgọcăH逢荏ng  Ch鵜    

  8 Ph衣măThƠnhăĐặng  Anh    

  9 Ph衣m Thành Lợi  Anh    

XIII 1 Nguy宇năDuyăTùng 
Giámăđ嘘căQu違nătr鵜 

Tài chính và Đ亥uăt逢     

 2 Nguy宇năBáăTi羽p  Cha    

 3 ChuăTh鵜ăTuy院tă an  Mẹ    

 4 Nguy宇năC育mă ơn   ợă    

 5 Nguy宇năTùngă ơm  Con    

 6 Nguy宇năTùngăS挨n  Con    

 7 Nguy宇năTh鵜ăTh映căAnh  Em    
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4. Giao d鵜ch c鰻 phi院u: 

Stt Ng逢ờiăthựcăhi羽nă 
giaoăd鵜ch 

Quanăh羽ăv噂iăc鰻ă
đôngăn瓜iăb瓜 

S嘘ăc鰻ăphi院uăsởăh英uăđ亥uăkỳ S嘘ăc鰻ăphi院uăsởăh英uăcu嘘iăkỳ LỦădoătĕng,ăgi違mă(mua,ă
bán,ăchuy吋năđ鰻i,ăth逢ởng...) S嘘ăc鰻ăphi院u T益ăl羽 S嘘ăc鰻ăphi院u T益ăl羽 

1 HuỳnhăTrungăChánh T ăHĐQT 100.000 0,37% 50.000 0,19% Bán 

2 HuỳnhăQu嘘căHùng Conăc栄aăÔngăHuỳnhă
Trung Chánh 

0 0% 0 0% Mua, Bán (TronỂănĕmăẾựă
tểばẾăểiうnăỂiaoăếịẾểămỐaăốỢă

bán 50.000 cp DMC) 

3 CtyăCPăD逢ợcă& VTYT 

BìnhăThu壱n 

Đ挨năv鵜ăcóăliênăquană
đ院năăÔngăHuỳnhă

Trung Chánh 

0 0% 10.000 0,04% Mua 

4 HuỳnhăTh鵜ăT逢運ngăTh映y Emăc栄aăÔngăHuỳnhă
Trung Chánh 

20.016 0,07% 0 0% Bán 

5. Các giao d鵜ch khác 

(các giao dịch của cổ đônỂănじi bじ/ cổ đônỂăệớnăốỢănỂười liên quan với chính Công ty):  

  Hợp tác v噂iăCôngătyăD逢ợc ph育m Bình thu壱n ậ Đ挨năv鵜 cóăliênăquanăđ院n Ông Huỳnh Trung Chánh ậ ThƠnhăviênăHĐQTăDOMESCO: 

+ăDoanhăs嘘ăDOMESCOămuaăhƠngă2015:ăăă351.565.370ăđ欝ng 

+ăDoanhăs嘘ăDOMESCOăbánăhƠngă2015:ă7.343.569.389ăđ欝ngă(trongăđóănợăcònăph違iăthuă2015ălƠă723.810.406ăăđ欝ng) 
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K. BỄOăCỄOăTÀIăCHệNHăĐÃăKI韻M TOÁN 

Cácăbáoăcáoă tƠiăchínhănĕmă2015 đưăđ逢ợc ki吋m toán theo các chu育n mực k院 toán, ch院 đ瓜 k院 toán 
doanh nghi羽p Vi羽tăNamăvƠăcácăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t có liênăquanăvƠăđ逢ợcăđínhăkèmătrongăph映 l映c 
c栄aăBáoăcáoăth逢運ng niên 20151 

GI謂I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI韻M TOÁN 

Kiあmătoánăđじc lｆp: 

 Đ挨năv鵜 ki吋mătoánăđ瓜c l壱p : 

- Tên Công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Vi羽t Nam 
- Đ鵜a ch雨 : T亥ng 28, Toà nhà Tài chính Bitexco, s嘘 2 H違i Tri隠u, Qu壱n 01, Tp. H欝 Chí 

Minh.    
- Đi羽n tho衣i : (+84) 83824 5252 ậ Fax : (+84) 83824 5250 
- Website: www.ey.com 

 Ý ki院n ki吋mătoánăđ瓜c l壱p: 

Theo báo cáo ki吋m toán s嘘 61197154/17803048-HN ngày 29/03/2015 c栄a Công ty TNHH 
Ernst & Young Vi羽tăNam:ă“ă.....TheoăỦăki院n c栄a chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nh医tăđưăph違n ánh 
trung thực và hợp lý, trên các khía c衣nh trọng y院u, tình hình tài chính hợp nh医t c栄a Nhóm Công ty 
vào ngƠyă 31ă thángă 12ă nĕmă 2015,ă cũngă nh逢ă k院t qu違 ho衣t kinh doanh hợp nh医t và tìnhă hìnhă l逢uă
chuy吋n ti隠n t羽 hợp nh医t choănĕmătƠiăchínhăk院t thúc cùng ngày, phù hợp v噂i các chu育n mực  k院 toán, 
ch院 đ瓜 k院 toán doanh nghi羽p Vi羽tăNamăvƠăcácăquyăđ鵜nhăphápălỦăcóăliênăquanăđ院n vi羽c l壱p và trình 
bày báo cáo tài chính hợp nh医t”. 

Kiあm toán nじi bじ: 

Ban Ki吋m Soát đánhăgiáăhìnhăhìnhăho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty C鰻 ph亥n Xu医t nh壱p kh育u Y t院 
DOMESCOănh逢ăsauă: 

- V隠 mặt ho衣tăđ瓜ng: Các ho衣tăđ瓜ng t衣i Công ty luôn luôn tuân th栄 theoăđúngăquyăch院 và 

đi隠u l羽 c栄a Công ty. 

- V隠 mặt k院 toán:ăCôngătyăđưăthực hi羽n chu育n mực theoăquiăđ鵜nh c栄aăNhƠăn逢噂c và tuân th栄 

theoăcácăquiăđ鵜nh c栄a Lu壱t doanh nghi羽p. 

- V隠 mặt t鰻 ch泳c qu違n lý: BanăGiámăĐ嘘c Côngă tyăđưă cóăsự quană tơm,ăchĕmă loăđ院năđ運i 

s嘘ng c栄a Cán b瓜 công nhân viên (CBCNV) c栄a Công ty, từngăb逢噂c c違i thi羽n và nâng cao 

thu nh壱p và các ch院 đ瓜, phúc lợi c栄a CBCNV Công ty. 

                                                           
1Thﾚﾐg tiﾐ đầy đủ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất ﾐăﾏ ヲヰヱ4, Quý cổ đﾚﾐg và Quý ﾐhà đầu tư cﾙ thể 

vào đường link các trang web sau:http://domesco.com/tintuc/su-kien-noi-bat/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-

kiem-toan-nam-2015/ 

Hoặc trang web của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ chí Minh: 

https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/134 

 

http://www.ey.com/
http://domesco.com/tintuc/su-kien-noi-bat/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-kiem-toan-nam-2015/
http://domesco.com/tintuc/su-kien-noi-bat/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-kiem-toan-nam-2015/
https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/134
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L. HO萎TăĐ浦NG QUAN H烏 NHÀăĐ井UăT姶 

T鰻ng s嘘 c鰻 phi院u   : 26.713.797 c鰻 phi院uăth逢運ng.  

C鰻 phi院uă逢uăđưiă   : 0 c鰻 phi院u 

C鰻 phi院u Qu悦    : 0 c鰻 phi院u 

S嘘 l逢ợng c鰻 phi院uăđangăl逢uăhƠnh : 26.713.797 c鰻 phi院u 

T益 l羽 tr違 c鰻 t泳cănĕmă2015 là 18% ti隠n mặt đưăđ逢ợcăĐ衣iăHĐCĐăth逢運ng niên ngày 18/04/2014 
thông qua.Dự ki院n thanh toán trong nĕmă2016. 

C挨ăc医u c鰻 đôngă theoădanhăsáchăch嘘tăngƠyăđĕngăkỦăcu嘘i cùng là 31-03-2016 c栄a Trung 
tơmă 逢uăkỦăch泳ng khoán Vi羽t Nam có s嘘 li羽uănh逢ăsau:ă(Theo sぐ ệưぢng cổ phiｘỐăđanỂăệưỐăểỢnểă
saỐăỆểiătĕnỂăốぐnăđiｚu lう) 

C鰻 đông S嘘 l逢嬰ng c鰻 đông S嘘 l逢嬰ng sở h英u Tỷ l羽 

Cáănhơnătrongăn逢噂c 1.378 4.244.739 15,89% 

T鰻 ch泳cătrongăn逢噂c 38 9.437.584 35,33% 

Cáănhơnăn逢噂c ngoài 158 230.127 0,86% 

T鰻 ch泳căn逢噂c ngoài 21 12.801.347 47,92% 

T鰻ng c瓜ng 1.595 26.713.797 100% 

Thayăđ鰻i tỷ l羽 sở h英u c栄a c鰻 đôngăl噂n  

 Giao d鵜ch c栄a c鰻 đôngăl噂n: 

Stt Ng逢ời thực hi羽n giao d鵜ch S嘘 c鰻 phi院u sở h英u cu嘘i kỳ LỦădoătĕng,ăgi違m 
(mua, bán, chuy吋n 
đ鰻i,ăth逢ởng...) 

1 CFR INTERNATIONAL SPA 12.271.530 45,94% Khôngăđ鰻i 

2 T鰻ngă côngă tyă đ亥uă t逢ă vƠă kinhă
doanh v嘘nănhƠăn逢噂c (SCIC) 

9.272.667 34,71% Khôngăđ鰻i 
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 Danh sách c鰻 đôngăl噂n sở h英u từ 5% c鰻 ph亥n trở lên 

STT C鰻 đông Qu嘘c gia Sở h英u Tỷ l羽 

1 T鰻ngăcôngătyăđ亥uăt逢ăvƠăkinhădoanhă
v嘘nănhƠăn逢噂c (SCIC) 

Vi羽t Nam 9.272.667 34.71% 

2 CFR International Spa Chi lê 12.271.530 45.94% 

 Tổng quan về CFR Pharmaceuticaệs (Đối tác chiến ệược cてa DOMESCO) 

Côngătyăd逢ợc ph育m CFR Pharmaceuticals S.A (CFR Pharmaceuticals hoặc CFR) là công 

tyăd逢ợc ph育m hàng đ亥u t衣i Châu M悦 Latin, có ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh tr違i dài trên 15 

qu嘘c gia 荏 châu l映cănƠy,ătrongăđóăch栄 y院u là: Chile, Argentina, Columbia, Peru và các th鵜 tr逢運ng 

m噂i n鰻i khác. Công ty ho衣tăđ瓜ng ch栄 y院u t壱p trung vào nghiên c泳u, phát tri吋n, s違n xu医t,ăth逢挨ngă
m衣i các phát minh, các bằng sáng ch院 trongă lĩnhăvựcăd逢ợc ph育m. S違n ph育m c栄a Công ty t壱p 

trung vào các phân khúc: Kháng sinh, th亥n kinh, tâm th亥n, tim m衣ch, ph映 khoa, c医y ghép, lọc 

máu,ăungăth逢, hormone cùng các s違n ph育măđặc tr鵜 y khoa k悦 thu壱t cao.  

T壱pă đoƠnă ABBOTTă ậHoa kỳ đưă ti院n hành M&A mua l衣i toàn b瓜 c鰻 ph亥n c栄a CFR 

Pharmaceuticals qua đóăgiánăti院p s荏 h英u s嘘 c鰻 ph亥n c栄a CFR International Spa t衣i DOMESCO.  

ABBOTT là t壱păđoƠnăc栄a M悦 v噂iăh挨nă73,000ănhơnăviênăvƠăcóămặtăh挨nă150ăqu嘘c gia trên 

toàn th院 gi噂i.ăĐ逢ợc thành l壱păvƠoănĕmă1988,ălƠăcôngătyăchĕmăsócăs泳c khoẻ toàn c亥u thông qua sự 

phát tri吋năđaăd衣ng c栄a các s違n ph育m và công ngh羽 tiên ti院n, chuyên cung c医păd逢ợc ph育m, thi院t b鵜 
y t院, các thi院t b鵜 ch育năđoánăyăkhoa,ăcácăs違n ph育mădinhăd逢ỡng.ăNgoƠiăraăAbbottăcònălƠăđ挨năv鵜 tiên 

phong trong nghiên c泳u y khoa ch育năđoánăvƠăki吋m tra y t院 đ逢ợc áp d映ng trên toàn th院 gi噂i từ h羽 
th嘘ng bênh vi羽n, phòng thí nghi羽m, các ngân hàng máu, và phòng m衣chăbácăsĩăđặt bi羽t là các 

b羽nh v隠 HI ,ăviêmăgan,ăungăth逢,ăsuyătimăvƠăcácăr嘘i lo衣n chuy吋năhóa,ăcũngănh逢ăđánhăgiáăcácăch雨 
s嘘 khác v隠 s泳c kh臼e.ăNĕmă1985,ăcôngă tyăđưăphátă tri吋n các xét nghi羽m máu sàng lọcăHI ăđ亥u 

tiên. Nĕmă2015ădoanh thu thu亥n c栄a t壱păđoƠnăđ衣t con s嘘 20,4 t益 USD. 

 Tổng quan về Tổng công ty đＺu tư và Ệinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 

T鰻ngăcôngătyăĐ亥uăt逢ăvƠăkinhădoanhăv嘘nănhƠăn逢噂c (SCIC) là t鰻 ch泳c kinh t院 đặc bi羽t c栄a 

NhƠăn逢噂c, trực thu瓜c Chính ph栄 đ吋 qu違nălỦ,ăđ亥uăt逢ăvƠ kinh doanh v嘘nănhƠăn逢噂c t衣i các doanh 

nghi羽p,ăcácălĩnhăvựcătheoăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

o TＹM NHÌN cてa SCIC 

Tr荏ăthƠnhănhƠăđ亥uăt逢ăchi院năl逢ợcăc栄aăChínhăph栄ă i羽tăNamăthôngăquaăvi羽căđemăl衣iăgiáătr鵜ă
t嘘iăđaăvƠăsựătĕngătr逢荏ngăb隠năv英ngăchoăcácăkho違năđ亥uăt逢.ă 



o SU MENH cfia SCIC

. 
^1 

!^ ' r r r '^r. Lo oong nang oQng cira doanh nghiQp

2. Nhd dAu tu chi6n luoc cira Chinh phu

3. Nha tu v6n tai chinh chuy6n nghiQp

o GIA TRI THEO DUOI cria SCIC: Ndng dQng - Hi€u qu6 - B6n virng

TP. Cao Ldnh, ngay I8 thdng 04 ndm 2016
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ  DOMESCO
Trụ sở : 66 Quốc Lộ 30 - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - Đồng �áp
ĐT : 84.67. 3852278 - 3859370   * Fax : 84.67. 3851270
Email : domesco@domesco.com; vpcty@domesco.com
Website : www.domesco.com    

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Địa chỉ: 37 �ành �ái, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT : 84.8. 38655287 - 38654185   * Fax : 84.8. 38650447


