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QUY CHẾ LÀM VIỆC 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 
 

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dược Phẩm 

Trung Ương VIDIPHA theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức 

Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau: 

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được 

thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp 

một Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của VIDIPHA, không 

được chắp vá, hoặc cạo sửa. 

2. Hình thức biểu quyết: giơ phiếu và bỏ phiếu 

Các cổ đông tham dự sẽ tiến hành giơ phiếu bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm 

phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, biểu quyết thông qua Biên 

bản, Nghị quyết đại hội và các nội dung của Tờ trình, riêng nội dung phát hành cổ phiếu trong 

Tờ trình, các cổ đông tham dự sẽ tiến hành sẽ tiến hành bỏ phiếu. 

3. Cách biểu quyết:  

- Giơ phiếu: theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, cổ đông lần lượt biểu quyết (đồng ý, không 

đồng ý hay không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt 

trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ 

Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. 

- Bỏ phiếu: cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn đồng ý vào một trong hai 

phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên phiếu biểu quyết. Những cổ đông không 

đánh dấu lựa chọn hoặc không bỏ lại phiếu vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn 

đề cần biểu quyết. 

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự  Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của 

Chủ tịch đoàn. 

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu Đăng ký phát 
biểu” và chuyển cho Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu 

và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý 

kiến phát biểu tối đa 05 phút), hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp 

sẽ được trả lời bằng văn bản. 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN: 

DỰ THẢO 



1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn 

làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại 

hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ: 

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. 

2. Ghi Biên bản Đại hội. 

3. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT: 

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội. 

2. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu. 

Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dược Phẩm 

Trung Ương VIDIPHA và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 51% số lượng cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự  Đại hội. 

 

                                            BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
                            CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA  
 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 

Thời gian :  08 giờ, ngày 30 tháng 05 năm 2020 
Địa điểm : Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận 

70-72 Nguyễn Văn Trỗi – P.8 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM 
 

Mục NỘI DUNG 
Thời 
gian 

Thực hiện 

 
 
 

KHAI 
MẠC 
ĐẠI 
HỘI 

1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 
1.2 Xác nhận tư cách cổ đông và trao tài liệu. 
1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội. 

08.00-

08.20 
BAN TIẾP 

TÂN 

1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2020. 
08.20-

08.30 
Ban Tổ Chức 

1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội 
đủ điều kiện tiến hành. 
1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 

08.30-

08.40 
Trưởng Ban 

KTTCCĐ 

1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. 
08.40-

08.55 
Ban Tổ Chức 

NỘI 
DUNG 

2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội. 
08.55-

09.05 
Đoàn Chủ Tịch 

2.2 Báo cáo của Tổng Giám Đốc 
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019, Báo cáo  
tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động 2020. 

09.05-

09.20 
Tổng Giám 

Đốc 

2.3 Báo cáo của HĐQT 
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động 
năm 2020. 
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và Thù lao HĐQT, BKS năm 2019. 

 

09.20-

09.40 

 

Đoàn Chủ Tịch 

2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát 
09.40-

09.45 

Trưởng Ban 
KS 

2.6 Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình 
1/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.   
2/ Báo cáo của HĐQT 
3/ Báo cáo của BKS 
4/ Kế hoạch tài chính năm 2020     
5/ Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 
6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 
7/ Phân phối lợi nhuận 2019 
8/ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược 

09.45-

10.30 

 

 
 

Ban tổ chức, 
Đoàn Chủ Tịch 

& Ban kiểm 
phiếu 

GIẢI 
LAO 

3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu 
10.30-

10.45 
Ban kiểm 

phiếu 

BẾ 
MẠC 
ĐẠI 
HỘI 

4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình 
10.45-

10.50 
Ban kiểm 

phiếu  

4.2 Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 
10.50-

10.55 
Ban Thư ký 

4.3. Tuyên bố bế mạc Đại Hội 
10.55-

11.00 
Đoàn Chủ Tịch 

 



 
 
C.TY CP DÖÔÏC PHAÅM TRUNG ÖÔNG VIDIPHA                         COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM                      
                                                                                                                                      Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh Phuùc 
 
 

                                                                                         Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 30 thaùng 03 naêm 2020. 
 

       

BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 

 KẾ HOẠCH NĂM 2020 
 

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 
 
 I. Nhân sự Hội đồng quản trị 

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) gồm 05 thành viên. Trong quá trình hoạt 

động của nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã phân công các thành viên phụ trách các mảng công tác 
đồng thời bổ nhiệm một Thư ký HĐQT: 

 

Họ và tên  Chức danh 
nhiệm vụ 

  Ngày bổ 
nhiệm   

1. DS. Kiều Hữu Chủ tịch HĐQT  22/04/2017 

2. DS. Nguyễn Đức Sơn Phó Chủ tịch HĐQT 22/04/2017 

3. CN. Hoàng Văn Hòa Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc    22/04/2017 

4. CN. Hoàng Thế Bắc Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng    22/04/2017 

5. CN. Dương Minh Liễu Ủy viên HĐQT   22/04/2017 

6. CN. Huỳnh Võ Thuật Thư ký HĐQT 09/05/2017 

 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 
 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/4/2017, HĐQT công ty đã 
tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế 
hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã có 06 cuộc họp, ban hành 
06 Nghị quyết. Tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực và đều thuộc thẩm quyền của 
HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham dự trực tiếp (riêng Ủy viên HĐQT – Dương Minh Liễu không 
tham dự họp trong năm 2019 nhưng có ủy quyền cho người đại diện) và có sự hiện diện của Ban kiểm 
soát, tất cả các phiên họp trên đều thể hiện nhất trí 100% của các thành viên HĐQT, các quyết định được 
ban hành dựa trên Nghị quyết của HĐQT đã mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty, đồng thời 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. 
 

A. Thuận lợi : 
 Đầu tư nghiên cứu có chọn lọc theo từng mặt hàng của Công ty đã phát huy tác dụng và hiệu quả, có 

doanh thu, lợi nhuận cao. 
 Nhu cầu và năng lực thanh toán của xã hội đối với thuốc vẫn tăng nhanh 
 Một số nhà sản xuất trong nước bắt đầu bị hạn chế sự phát triển do không đáp ứng được quy định về 
điều kiện hoạt động kinh doanh trong ngành dược phẩm 



 Các rào cản trong tiếp cận chi tiêu công giảm mạnh 
 Sự phát triển của các ứng dụng công nghệ đã cho phép khai thác được nhiều tiện ích hơn    
 Đội ngũ lao động được trẻ hoá, trình độ được nâng lên từng bước thích ứng được yêu cầu phát triển 

của Công ty theo từng thời kỳ. 
 Sản phẩm của công ty được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý. 
 Công ty tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nên góp phần làm giảm chi phí tài chính. 
 Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và 

“Ngôi sao thuốc việt”, được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý, uy tín và thương hiệu 
VIDIPHA được khẳng định trên thị trường dựa trên cơ sở chất lượng sản phẩm đảm bảo và ổn định. 

 Được sự tín nhiệm của khách hàng, sự hổ trợ của Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP, Ủy Ban 
Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN và của các cơ quan quản lý cũng như sự tin 
tưởng của cồ đông đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty VIDIPHA phát triển. 
 

B. Khó khăn : 
- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành Dược trong và ngoài nước và lan rộng ra nhiều lĩnh vực 

như lao động, đầu tư,…  chứ không chỉ còn tập trung vào cạnh tranh giá. 
- Chi phí phát sinh từ thay đổi chính sách tăng cao: BHXH, lương tối thiểu, các quy định mới về hàng 

rào kỹ thuật (Hồ sơ đăng ký, bổ sung nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, đăng ký sản xuất, đăng ký 
kinh doanh) 

- Chính sách y tế (Giá/Kiểm soát giá , thực hành tốt , cập nhật tiêu chuẩn chất lượng , ...) ngày càng 
khắt khe theo hướng tiếp tục đòi hỏi các nhà sản xuất trong nước phải tăng năng lực đảm bảo chất 
lượng qua đó làm tăng chi phí sản xuất trong điều kiện tiếp tục kiểm soát/kiềm chế giá kê khai và 
đặc biệt là thông qua công cụ giá kê hoạch trong phê duyệt phương án mời thầu.    

- Hàng rào kỹ thuật đã được nêu trong thời gian trước (Thông tư 32 , NĐ 54/155) đã bắt đầu áp dụng 
trên thực tế có nhiều điểm là thách thức trên tầm với ngay cả với một số cơ quan chuyên môn đầu 
ngành, còn đối với các nhà sản xuất trong nước thì thực là nan giải khi phải đối mặt với thực tế. 

- Dược phẩm là loại hàng hoá luôn bị kiểm soát về giá theo chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn giá 
thuốc của Bộ Y Tế và Chính phủ, trong khi giá các loại nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao, 

ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 
- Thuốc bán qua bệnh viện chiếm tỷ trọng lớn nhưng giá ngày càng giảm trong khi giá nguyên liệu 

tăng cao, thời gian thanh toán chậm (hơn 90 ngày) làm cho công ty thiếu vốn lưu động, làm giảm 
hiệu quả sử dụng vốn. 

- Lao động ngày càng khan hiếm, đòi hỏi về thu nhập và phúc lợi ngày càng cao. 
- Chi phí cơ bản của xã hội liên tục tăng: Điện, nước, thuế môi trường, xăng, dầu, logistic, sở hữu trí 

tuệ,…… 
- Hệ thống bán hàng của VIDIPHA tuy đảm nhiệm tốt nhiệm vụ trong quá khứ nhưng đến nay đã bộc 

lộ những bất cập cần cải tiến để phù hợp với mục tiêu phát triển của VIDIPHA. 
- Việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm việc ổn định ngày càng khó khăn với chi phí tăng 

cao. 
- Năng lực hệ thống, số lượng và chất lượng nhân sự chưa theo kịp các yêu cầu phát triển của Công ty. 
- Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài (hơn 90%) vì vậy Công ty luôn phải đối mặt 

với các khó khăn về biến động tỷ giá, giá nguyên liệu thế giới biến động liên tục, quy định chỉ được 
mua nguồn nguyên liệu từ nhà cung cấp có đăng ký cũng làm giảm cơ hội lựa chọn được nguồn 
cung nguyên liệu giá rẻ. 



- Việc liên tục phải đầu tư cho nhà máy GMP-WHO và cho hệ thống bán hàng khiến chi phí khấu hao 
tăng cao trong khi giá thuốc đấu thầu liên tục hạ vì cạnh tranh gay gắt do đó trúng thầu với giá thấp 
dẫn đến lợi nhuận giảm.  

- Việc đăng ký thuốc theo quy định mới gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ được duyệt lâu và hạn chế 
cấp nhiều số đăng ký cho một mặt hàng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

- Dư địa phát triển ngày càng giảm nên bắt buộc phải triển khai những nguồn lực mới, tuy có chậm 
nhưng cũng không thể đẩy nhanh được. 

 

III. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2019  
1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

                                                                                      
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 Tỷ lệ % TH/KH 

 Tổng Doanh thu   Tỷ/đg 620,00 673,07 108,56% 
Trong đó : - Doanh thu SX Tỷ/đg 546,00 609,57 111,64% 
Trong đó: - Doanh thu khác Tỷ/đg 74,00 63,5 85,81% 
 Lợi nhuận trước thuế Tỷ/đg 69,00 56,04 81,22% 
 Nộp Ngân sách NN Tỷ/đg 30,00  35,64  118,80% 
 Nguồn vốn Chủ sở hữu Tỷ/đg 420,00 425,17 101,23% 
 Vốn điều lệ Tỷ/đg  127,829 127,829 100,00% 
Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) % 20% 18% 90,00% 
Thu nhập bình quân  Tr/đg  9,5  10,50 110,53% 

 
Kết quả thực hiện trong năm 2019, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi 
nhuận chỉ đạt 81,22% kế hoạch chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng đấu thầu giảm do 
giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao đặc biệt là nguyên liệu Cefuroxim (tăng 57% so với năm 2018) 
trong khi giá đấu thầu không thể điều chỉnh tăng tương ứng, các chi phí khác như tiền điện, xăng, dầu, 
khấu hao đều tăng so với năm 2018, thu nhập bình quân năm 2019 tăng đạt 10,5 triệu đồng/người/ tháng 
chủ yếu do sản lượng sản xuất năm 2019 tăng cao (nếu tính đơn giá tiền lương bình quân trên sản phẩm 
thì đơn giá tiền lương trên sản phẩm năm 2019 giảm 0,73 đồng/sản phẩm so với năm 2018). 
 

 2. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và chia cổ tức năm 2019 
- HĐQT đã thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt trong năm 2019 theo 
đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 20/04/2019 đối với việc phân phối lợi nhuận 
năm 2018. 
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 18%/Mệnh giá cổ phiếu bằng 
tiền mặt vào ngày 15/06/2020. 

3. Thực hiện các dự án đầu tư   

3.1 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho chi nhánh Miền Tây Nam Bộ: 
 Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng mở rộng thị trường 
miền tây, năm 2019 HĐQT đã thống nhất đầu tư mua đất để xây dựng trụ sở Chi nhánh Miền Tây Nam 
Bộ của Công ty VIDIPHA tại thành phố Cần Thơ với chi phí đầu tư mua đất là 3,5 tỷ, và đã khởi công 
xây dựng ngày 30/08/2019 với chi phí xây dựng 4,9 tỷ đồng và đã khánh thành đưa vào sử dụng trong 
tháng 04/2020. Bên cạnh đó Chi nhánh Miền Tây Nam Bộ cũng được Ban điều hành quan tâm đầu tư 



nhiều trang thiết bị, xe bán tải…vì vậy hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Miền Tây Nam Bộ ngày 
càng phát triển góp phần mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh chung của Công ty. 

3.2 Nâng cấp phần mềm quản lý Pharmasoft: 
Phần mềm ERP, quản lý kế toán, kế hoạch, kinh doanh tiếp tục được tiếp tục đầu tư nâng cấp để 

ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng được mục tiêu quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, 
nghiệp vụ báo cáo Tài chính Kế toán, đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty và các quy định về triển khai 
sử dụng hóa đơn điện tử và công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. 

4. Tình hình đầu tư   
- Trong năm 2019 Công ty VIDIPHA đã đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm và thay thế dần các máy củ đã lạc hậu, xây dựng thêm kho tại nhà máy GMP-WHO Bình Dương 
với tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng trên tổng số nguồn đầu tư là 30 tỷ đồng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông 
thường niên năm 2019 thông qua.  

Việc thực hiện các dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các 
nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo về giá cả, chủng loại nguyên liệu, 
vật tư,… bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.  

5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019 với mức thù 
lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2019 với mức trích 
không quá 4% lợi nhuận sau thuế. 

 
STT Nội dung Số tiền (VNĐ) 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 44.465.713.748 
2 Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định (4% LNST) 1.778.628.550 
3 Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2019 1.775.616.319 
4 Tỷ lệ % thù lao/LNST 3,99% 

 

6. Công bố thông tin: 

Việc công bố thông tin trong thời gian qua được thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo qui định tại thông tư 
số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính đối với công ty đại chúng niêm yết. 

7. Tình hình quản trị công ty: 
- HĐQT đã thông qua các nội dung sau: 

+ Thông qua việc tổ chức và cơ cấu lại hoạt động của các phòng, ban trong công ty, thống nhất thành 
lập Chi nhánh Đông Nam Bộ. (Theo Nghị quyết số 01-NQ/HĐQT, ngày 24/01/2019). 

+ Thông qua thống nhất thành lập Chi nhánh Tây Nam Bộ. (Theo Nghị quyết số 03-NQ/HĐQT, ngày 

19/04/2019). 

+ Thông qua thống nhất thành lập Ban Nghiên cứu & Phát triển R&D (Theo Nghị quyết số 05-

NQ/HĐQT, ngày 12/08/2019). 

+ Thông qua thống nhất thành lập Chi nhánh Miền Trung (Theo Nghị quyết số 06-NQ/HĐQT, ngày 

29/10/2019). 

- Định kỳ quý, năm, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt báo cáo công tác quản trị và công tác tài 
chính kế toán công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định của Nhà nước đối với Công 
ty đại chúng niêm yết. 

8.  Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty 
8.1- Nhân sự Ban Tổng giám đốc: 
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ HĐQT đã bổ nhiệm Ban Tổng Giám 
Đốc cụ thể như sau: 



Họ và tên 
Chức danh 
nhiệm vụ 

Thời gian 

1. CN. Hoàng Văn Hòa Tổng Giám Đốc Từ 22/04/2019 đến hết nhiệm kỳ 

2. DS. Lê Bửu Trương Phó Tổng Giám Đốc Từ 09/05/2019 đến hết nhiệm kỳ 

8.2 Đánh giá chung: 

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để, chỉ đạo 
hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đưa ra các chủ trương, định hướng thuộc thẩm quyền của HĐQT, 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về 
doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động. Ban Tổng Giám Đốc cũng đã nổ lực thực hiện kế 
hoạch đề ra trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và biến động khó lường. 

Ban Tổng Giám Đốc cũng đã quán triệt và bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị và Đại hội đồng cổ đông công ty, đưa ra các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh 
doanh, thị trường và thị phần ngày càng mở rộng, uy tín và thương hiệu VIDIPHA ngày càng được củng 
cố. 

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội 
bộ để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý chi phí, đảm bảo sự thống nhất, hợp lý và tăng 
cường tính tuân thủ của Công ty. 

Trên đây là những mặt đã làm được, Hội đồng quản trị nhận thấy còn những mặt tồn tại như sau: 

- Ban Tổng Giám Đốc đã mạnh dạn xây dựng phương án kinh doanh năm 2019 mang tính đột phá để 
có thể mang lại hiệu quả cao cho Công ty tuy nhiên phương án còn mang nặng tính chủ quan nên 
tiểm ẩn nhiềm rủi ro chưa lường hết được. 

- Ban Tổng Giám Đốc đã có nhiều giải pháp để khắc phục và giảm thiểu các khó khăn khách quan và 
chủ quan trong hoạt động kinh doanh năm 2019 tuy nhiên các giải pháp còn mang tính tình thế nên 
hiệu quả chưa cao, Ban Tổng Giám Đốc cần rút kinh nghiệm để xây dựng các phương án kinh 
doanh cụ thể và chi tiết hơn được sự thống nhất của HĐQT, nhằm đối phó hiệu quả với các rủi ro có 
thể xảy ra.       

- Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công 
tác, nhưng hiện nay vẫn còn thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với qui mô và sự phát 
triển của công ty, Ban Tổng Giám Đốc cần chú trọng việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế 
thừa để có đủ cán bộ lãnh đạo và chủ chốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ, khỏe để chỉ huy, 
điều hành Công Ty khi các cán bộ đủ thâm niên đã đến tuổi hưu. 

- Ban Tổng Giám Đốc cần tăng cường các hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhằm đưa thương hiệu Công 
ty ngày càng đi sâu vào nhận thức của người tiêu dùng. 

- Việc đăng ký lại và đăng ký mới trong thời gian vừa qua đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn chậm 
so với yêu cầu do yếu tố khách quan cần có hướng khắc phục trong thời gian tới.  

- Công tác nghiên cứu đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới tuy nhiên chưa có mặt hàng nào có tính đột 
phá trong doanh thu đáp ứng được nhu cầu của thị trường đặc biệt là các mặt hàng về mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: 

- Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng (tăng 11,43% so với năm 2019) 

 Trong đó : Doanh thu SX : 666 tỷ đồng (tăng 9,26% so với năm 2019) 

                   Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (tăng 32,28% so với năm 2019) 

- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỉ đồng (tăng 7,10% so với năm 2019). 

- Cổ tức dự kiến: 20%/Mệnh giá  



- Thu nhập bình quân: 10,7 triệu đồng/người/tháng 

- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành kế hoạch: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt 
kế hoạch 2020 

2 – Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ  : 
2.1 Chiến lược phát triển chung 
- Doanh số tăng khoảng 10% hàng năm, lợi nhuận tăng khoảng 5% hàng năm 
- Kiện toàn bộ máy quản lý ở Công ty và một số đơn vị trực thuộc như chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh 

Tây Nam Bộ để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh.   
- Giữ vững và ổn định SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty trong toàn nhiệm kỳ 04 
- Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển mạnh các mặt hàng 

truyền thống và nghiên cứu nhanh các mặt hàng mới đưa ra thị trường. 
- Đầu tư đổi mới công nghệ để tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất 

lượng thành phẩm và năng suất. 
- Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu tiếp cận thị trường. 
- Tăng cường tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.  
2.2 Chiến lược nhân sự 
- HĐQT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực 

phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý. 
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ cho sự phát triển của Công ty, là một 

trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ 03 và tiếp tục thực hiện trong cả 
nhiệm kỳ 04  nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển. 

- Hoàn thành các mặt công tác theo yêu cầu của GPs, đáp ứng được việc xét duyệt GMP qua các năm 
của nhiệm kỳ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty. 

- Cải tiến để ngày càng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, thưởng, áp dụng phương thức trả 
lương, thưởng theo cơ chế khoán để tạo chủ động cho các bộ phận và kích thích phát triển công ty. 

2.3 Thị trường:  
- Mở rộng mạng lưới bán hàng tiến tới thành lập thêm các Chi nhánh tại các tỉnh.  
- Đẩy mạnh OTC và đẩy mạnh đấu thầu theo tỷ lệ hợp lý nhất 
- Xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp thế mạnh của Công ty và tình hình thực tế của thị trường, 

tăng cường công tác dự báo về thị trường để có kế hoạch dữ trữ hợp lý nguyên vật liệu chính. 
- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng chủ lực và có hiệu qủa cao.  
- Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm mới.   
- Tổ chức các hoạt động  quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để đưa hình ảnh 

và thương hiệu VIDIPHA đến người tiêu dùng và các đối tác , các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
- Khẩn trương hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới 

phân phối thật chuyên nghiệp.   

- Tìm đối tác nước ngoài cũng như trong nước để hợp tác sản xuất và kinh doanh các mặt hàng do 
Vidipha sản xuất và xuất khẩu. 

2.4 Công tác nghiên cứu và đầu tư : 
- Tiếp tục trong việc thêm máy móc, thiết bị, xây dựng thêm kho, …, để hoàn thiện nhà máy GMP- 

WHO, để sản xuất đạt doanh số mục tiêu. 
- Đầu tư và xét đạt bộ phận thực phẩm chức năng. Nếu phát triển tốt sẽ đầu tư xây dựng trang bị phân 

xưởng TPCN đạt tiêu chuẩn GMP–WHO riêng. 



- Nếu có điều kiện xuất khẩu thành phẩm đi Châu Âu hoặc các nước phát triển, hoặc có sự liên doanh 
hợp tác với nước ngoài để xuất khẩu thành phẩm, thì đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-
EU. 

- Nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, nhân lực…để triển khai các dự án phát triển mặt hàng 
mới, hợp tác liên doanh.  

- Tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao năng suất cho nhà máy tại Bình Dương theo hướng tự 
động hóa, cải tiến quy trình quản lý sản xuất nhằm hạn chế hao hụt, giảm giá thành sản phẩm, gia 
tăng lợi nhuận. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Nhà máy Bình Dương nhằm mở rộng kho để tăng doanh thu 
- Đầu tư cho Chi nhánh Miền Tây Nam Bộ và Chi nhánh Miền Trung nhằm mở rộng thị trường, tiến 

tới thành lập Chi nhánh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển của Công ty, góp phần 
mở rộng hệ thống phân phối đưa sản phẩm Vidipha ngày càng thâm nhập nhiều hơn, sâu hơn.  

- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai 
hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sxkd, phát triển mặt hàng mới.  

- Tăng cường nghiên cứu mặt hàng mới và đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm mới, đăng ký lại để 
đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.  

2.5 Công tác tài chính: 
- Lập kế hoạch tăng vốn vào thời điểm phù hợp nhất phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty. 
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các cửa hàng trực thuộc và chi nhánh  
- Định kỳ phân tích giá thành,định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt các khoản chi phí trên 

cơ sở đó xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp sát thực tế . 
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch. 
 

C. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 

Năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường thường xuyên biến 
động tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ nhưng Hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công 
nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế 
hoạch đề ra. 

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn 
Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Đồng thời, năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ nỗ 
lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các 
hoạt động sản xất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

Trân trọng kính chào! 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 



 C.TY CP DÖÔÏC PHAÅM TRUNG ÖÔNG VIDIPHA                        COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM                             
                  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh Phuùc 
  
 

                                                                                       Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 31 thaùng 03 naêm 2020. 
 

     

BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

I. TÌNH HÌNH: 
  1.Tình hình chung: 
      1.1 Khó khăn :  

           - Hàng rào kinh tế kỹ thuật ngày càng cao đòi hỏi các nhà sản xuất dược phẩm phải đầu tư 

liên tục với cường độ cao và quy mô lớn , phạm vi rộng . 

          - Đòi hỏi , yêu cầu của người tiêu dung , người lao động ngày càng khắt khe  

           - Quan hệ kinh tế trong phân phối thuốc tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều bất lợi 

cho nhà sản xuất - cung cấp thuốc , cả trong và ngoài kênh bán thuốc cho Bảo hiểm y tế . 

      1.2 Thuận lợi : 

          - Hành chính công đã tạo thuận lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp. 

          - Tài chính vĩ mô ổn định  

           - Sự tham gia tích cực sâu , mạnh của các cơ quan quản lý và các tổ chức thuộc chính phủ  

làm cho môi trường kinh doanh công bằng , minh bạch hơn . 

         

  2.Tình hình cụ thể của VIDIPHA : 
      1.1 Khó khăn : 
          - Nguồn nhân lực còn thiếu , yếu cả về số lượng , chất lượng và bồi dưỡng sử dụng  

          - Trang thiết bị điều kiện sản xuất và sản xuất công nghệ chưa cao , chưa đồng bộ  

          - Trình độ năng lực quản lý điều hành vẫn trong tình trạng phải đuổi theo sự phát triển  

          - Nguyên liệu chủ yếu vẫn phụ thuộc quá lớn không chỉ vào một số quốc gia mà thậm chí còn 

phụ thuộc lớn vào một vài nhà cung cấp . 

          - Sản phẩm phục vụ của công nghiệp phụ trợ trong nước còn yếu , lạc hậu . 

          - Mức độ chuẩn hóa trong nhiều mặt hoạt động của VDIPHA còn thấp . 

           - Chi phí lao động , đảm bảo điều kiện sản xuất , năng lượng , Logistic và đặc biệt là nguyên 

liệu tăng rất cao . 

          - Việc tăng giá kê khai để tăng giá bán khó khăn và gần như là không thể . 

       1.2 Thuận lợi : 
          - Tài chính tốt , nguồn lực vật chất cân đối  - chủ động 

          - Uy tín thương mại hai chiều đều tốt  

          - Đa số người lao động đều cần kiệm , tích cực , có trách nhiệm 

          - Cổ đông , Hội đồng quản trị tin tưởng , ủng hộ và tạo điều kiện 

          - Cơ quan quản lý chuyên ngành giúp đỡ , tạo điều kiện  

         

II. Kết quả thực hiện năm 2019 
  1.Các chỉ tiêu quan trọng: 
 
 
 
 



 

TT CHỈ TIÊU ĐVT TH 2018 
2019 SO SÁNH 

K.HOẠCH T.HIỆN 
TH 2019/ 
TH 2018 

TH 2019/ 
KH 2019 

A B (1) (2) (3) 4=3/1 5=3/2 

1 Doanh thu 

Tr.Đ 

535.192 620.000 673.075 125,79 108,55 

2 Chi phí 469.083 551.000 617.034 131,54 111,98 

3 Lợi nhuận 66.109 69.000 56.041 84,85 81,86 

4 Nộp NSNN 28.580 30.000 35.640 124,91 118,67 

5 Nguồn vốn CSH 414.361 420.000 425.171 102,70 101,19 

6 Vốn điều lệ 127.829 127.829 127.829 100,00 100,00 

7 Thu nhập BQ/N/T 9 9,5 10,5 116,67 110,53 

8 Tổng mức đầu tư 15.744 30.000 25.628 162,78 85,43 

 
  2.Các mặt công tác: 
     2.1 Công tác Tổ chức: 
        2.1.1 Xây dựng bộ máy : 

           - Tiếp tục nâng cấp về tổ chức bộ máy gắn liền với chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Tây 

Nam Bộ . 

          - Nâng cấp văn phòng đại diện tại Đà Nẵng thành Chi nhánh Miền Trung 

          - Thành lập Chi nhánh Đông Nam Bộ trên cơ sở hoán cải Phòng Thị trường  

          - Tiếp tục nâng cấp Ban Cơ điện thành Phân xưởng Cơ điện.  

          - Thành lập ban R&D mà nòng cốt là Bộ phận thường trực R&D 

           - Bố trí đủ các kế toán ngoại vi tại các chi nhánh Bình Dương , Tây Nam Bộ , Miền Trung 

và Đồng Nam Bộ . 

          - Nâng cấp Tổ Kho nhà mấy Bình Dương lên Tổ Kế hoạch nhà máy đống thời với lộ trình bổ 

sung chức năng nhiệm vụ của Tổ Kế hoạch nhà máy. 

         - Phân cấp , phân quyền liên tục , phù hợp , có lộ trình cho các chi nhánh  

          - Tiếp tục xác quyết và phân chia chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban khác tại văn phòng 

công ty theo hướng xóa bỏ những khoảng trống/nhập nhằng  đồng thời với khắc phục tình trạng lan 

man ôm đồm trái chức năng , qua đó xác lập được vai trò rõ ràng cho văn phòng công ty trong quá 

trình phát triển công ty .  

         - Quy định của pháp luật , chính sách về lao động được tuân thủ hoàn toàn ; Quyền lợi lợi của 

người lao động đã được đảm bảo . 

     2.1.2 Bồi dưỡng , bổ nhiệm cán bộ , luân chuyển cán bộ : 

         - Bổ nhiệm 02 Giám đốc , 01 Phó Giám đốc bộ phận trực thuộc , 02 Phụ trách kế toán các chi 

nhánh . 

         - Quy hoạch , bồi dưỡng để bổ nhiệm 01 Giám đốc ; Chuẩn bị điều kiện để bổ nhiệm 02 Phó 

giám đốc bộ phận trực thuộc . 

         - Điều động luân chuyển một số cán bộ có vị trí làm việc chưa phù hợp với năng lực/phẩm 

chất đồng thời với việc thực hiện kế hoạch dự phòng lao động cả trong sản xuất và kinh doanh qua 

đó hạn chế bị động về nguồn nhân lực đồng thời đảm bảo mức độ cạnh tranh phù hợp trong lao 

động . 

     2.1.3 Tuyển dụng lao động : Tập trung tuyển dụng nhân sự quản lý điều hành có chất lượng cao 

nhưng số lượng/vị trí/phát huy tác dụng còn hạn chế ; Hiện tượng mang hơi hướng thải ghép có 

truyền thống là rất khó chấp nhận và phải khắc phục cho được . 

    2.1.4 Hoạt động Đảng đoàn và công tác xã hội : 

        - Các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống tiếp tục có vị trí , vai trò và đóng góp lớn cho 

doanh nghiệp trong đó đáng ghi nhận nhất là tổ chức Công đoàn các cấp .Hoạt động công đoàn 



2019 đã thực sự cùng tạo nên sự đồng hành giữa Công ty và người lao động trong cả ý chí và hành 

động . Các tổ chức khác cũng có đóng góp nhất định nhưng chưa đúng với yêu cầu cần có . 

       - Hoạt động xã hội của công ty 2019 cũng chưa có tiến bộ đáng kể mà vẫn ở mức tròn bổn 

phận của công ty và các chi nhánh với cộng đồng và các tổ chức chính quyền/xã hội địa phương . 

    2.1.5 Công tác thi đua khen thưởng : Còn yếu , còn nặng tính bình quân – Kỷ luật chưa nghiêm 

mà khen thưởng cũng chưa xứng . Ngoài nguyên nhân từ truyền thống bao bọc yêu thương lẫn nhau 

là mang tính tích cực còn lại mang nặng di sản từ những quy định khô cứng kế thừa từ thời doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước. 

     

     2.2 Công tác sản xuất: 
       - Tiếp tục kế hoạch hóa và số hóa từ lập đến điều hành thực hiện kế hoạch ; Đây chính là yếu tố 

quan trọng thứ hai cùng với sự phát triển của hệ thống bán hàng tạo ra kết quả sản xuất đạt 950 

triệu sản phẩm , bằng 1,28 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. 

     - Nâng cấp toàn diện điều kiện, bổ sung năng lực sản xuất có kế hoạch trong kế hoạch dài hơi về 

sản xuất theo nguyên tắc/tiêu chuẩn GMP/WHO đến 2025. 

       - Tiếp tục siết chặt quản lý lao động , kỷ luật và an toàn vệ sinh lao động 

       - Củng cố nâng cấp cả trong xây dung , ban hành quy định , thực hiện và giám sát thực hiện các 

quy trình thao tác chuấn (SOP)  

       - Đã chuẩn bị xong cho sản xuất Mỹ phẩm với hướng đi rất khác so với các nhà sản xuất mỹ 

phẩm khác , trong đó Mỹ phẩm trên thương trường sẽ trở thành bộ phận hợp thành , thành động lực 

đẩy cho nhóm hàng chính là sản phẩm thuốc . Kế hoạch này điểm đặc sắc nhất tạo dư địa phát triển 

tiếp cho VIDIPHA trong thời gian tới mà bộ máy điều hành sẽ trình làng với cổ đông kết quả rõ 

ràng trong 2021. 

 

     2.3 Công tác thị trường: 
       - Tiếp tục nhất thể hóa hệ thống và chính sách bán hàng , phấn đấu hoàn tất ổn định chính sách 

và hệ thống trong nhiệm kỳ 

       - Kế hoạch hóa công tác thị trường ; Gắn mục tiêu bán hàng với quy hoạch địa bàn/khách 

hàng/cơ cấu bán hàng . 

       - Đã gần hoàn tất việc chuyển hóa toàn bộ hệ thống bán hàng sang tự chủ quyền/trách nhiệm 

đến kết quả kinh doanh và đã bãi bỏ cũng gần như hoàn toàn chế độ bán hàng không tính được đến 

kết quả cuối cùng của đơn vị bán hàng trên kênh OTC .   

       - Đã bắt đầu hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề và khai thác dịch vụ trong đó chỉ có mảng 

kinh doanh nguyên liệu cho kết quả tốt nhưng kết quả chưa đáng kể . 

       - Nhất quán , rõ ràng trong mục tiêu thị trường là đồng bộ giữa doanh thu/lợi nhuận với địa 

bàn, khách hàng. 

 

     2.4 Công tác khoa học-công nghệ-Đào tạo:Là lĩnh vực còn yếu cả về mục tiêu , chính sách , 

nguồn lực .Chính sách và mong muốn đang có độ vênh khó san lấp nếu không sớm có các giải pháp 

căn cơ từ các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông về phân chia các quỹ và phân lập mục tiêu ngắn hạn 

(Năm) với trung và dài hạn. 

 
     2.5 Công tác tài chính: 
      - Quá trình chuyển đổi Phòng Kế toán – Tài vụ khá lạc hậu , trì trệ từ đầu nhiệm kỳ sang mô 

hình Tài chính - Kế toán đủ khả năng cùng nhịp bước với sản xuất , kinh doanh đã cho kết quả 

bước đầu và sẽ hoàn tất trong năm 2020. 

         Qua quá trình này cũng đã phát hiện và củng cố được nhiều khuyết tật của hệ thống và 

phương thức quản lý , điều không thể không làm khi quy mô doanh nghiệp đã tăng dần tới mốc 

nghìn tỷ . 



      -  Quản lý vốn nguồn chặt chẽ , tài sản doanh nghiệp lành mạnh mà giá trị ảo gần như không có; 

Giá trị thực chắc chắn cao hơn khá nhiều so với giá trị sổ sách . 

      - Quản trị rủi ro đã chưa được quan tâm đúng mức trong thời gian dài đã được cải thiện. 

       

     2.6 Công tác đầu tư: 
     - Đầu tư trong 2020 vẫn tiếp tục trong xu thế ở mức cao với tổng trị giá là 15 Tỷ đồng và sẽ 

giảm dần từ 2020-2022 cho đến khi sẽ tăng rất cao trở lại cho các dự án lớn đang trong quá trình 

chuẩn bị . 
- Trong năm 2019 đã hoàn tất đầu tư hệ thống nén khí mới , dây chuyền sản xuất mỹ phẩm , nâng 

cấp dây chuyển sản xuất thuốc tiêm , máy ép vỉ , hệ thống giám sát và ; Cơ bản hoàn thành kho tại 

Bình Dương với sức chứa hơn 6.000 mét khối, trụ sở chi nhánh tại Cần Thơ, kho của chi nhánh 

Đông Nam Bộ. 

 

III.Mục tiêu nhiệm vụ 2020 và đến hết nhiệm kỳ 
   1.Các chỉ tiêu quan trọng : 
 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
TH 2019 K.HOẠCH 2020 

SO SÁNH 
(%) 

(1) (2) 3=2/1 

1 Doanh thu 

Tr.Đ 

673.075 750.000 111,44 

2 Doanh thu hàng sản xuất 609.550 666.000 109,26 

3 Lợi nhuận 56.041 60.000 7,14 

4 Thu nhập BQ/NLĐ/Tháng 10,5 11,5 109,52 

5 Tổng mức đầu tư 25.628 15.000 58,53 

 
   2.Nhiệm vụ lớn trong các lĩnh vực : 
   2.1 Tổ chức : 
      - Hoàn thành cơ cấu lại tổ chức bộ máy ở văn phòng công ty gắn liền với xắp xếp bố trị lại cán 

bộ quản lý . 

     - Củng cố phát triển bộ máy tổ chức gắn liền với chuẩn hóa cơ cấu tổ chức các chi nhánh  

     - Đào tạo , củng cố quy hoạch , bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng ; Chuẩn bị tiền để bổ sung 

thành viên ban Tổng Giám đốc . 

     - Tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thiện quy chế , quy trình và chế độ làm việc trong toàn công ty . 

     - Cải cách tiền lương  

     - Tuyển dụng một số nhân sự chuyên môn cao 

 

   2.2 Sản xuất : 
     - Nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy Bình Dương lên đạt công suất trung bình 1,2 tỷ sản 

phẩm/năm vào năm 2022 (Tương đương 126% sản lượng thực hiện năm 2019) bằng việc tiếp tục 

các chương trình đang thực hiện đồng bộ từ Bổ sung/thay thế máy móc thiết bị , Kế hoạch hóa/Tin 

học hóa điều hành sản xuất , Cơ cấu lại mặt hàng , hoàn thiện chính sách bán hàng … 

     - Tăng cường về số lượng, rốt ráo hơn trong quy hoạch và đào tạo cán bộ quản lý , khoa học 

công nghệ , công nhân kỹ thuật vừa đáp ứng cho thực hiện nhiệm vụ đến 2022 vừa chuẩn bị cho 

các kế hoạch đầu tư lớn. 

 

   2.3 Thị trường : 
    - Tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt , thử nghiệm chính sách , định hình bộ máy/hướng phát triển 

và cơ chế hoạt động , đầu tầu về doanh thu của chi nhánh tại Hà Nội hướng tới mục tiêu 250 tỷ của 

chi nhánh vào cuối nhiệm kỳ. 



    - Xây dựng , bồi dưỡng Chi nhánh Đông Nam Bộ đủ năng lực quản lý/khai thác địa bàn kinh 

doanh tại khu vực , thay thế những nhiệm vụ chức năng sẽ cắt bỏ từ Phòng Nghiệp vụ-Kinh doanh. 

    - Tạo điều kiện để hai chi nhánh Miền Trung và Tây Nam Bộ bắt nhịp để đảm nhiệm vai trò là 

động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2022. 

    - Điều chỉnh có chế và bộ máy điều hành kinh doanh để phát huy đúng hướng vai trò lớn của các 

cửa hàng tại trung tâm dược Quận 10 . 

    - Tổng hòa các biện pháp với mức đầu tư thích đáng để xây dựng thêm từ 1-2 mặt hàng không kê 

đơn có quy mô thị trường lớn.  

 

   2.4 Khoa học – Công nghệ, Đào tạo: 
    - Huy động năng lực tổng hợp ở cả bên trong và bên ngoài , của cả bộ máy điều hành và các tổ 

chức chính trị xã hội để gia tăng giáo dục nhận thức diện rộng với phương thức lồng ghép/phối 

hợp/tiết kiệm. 

    - Quy hoạch , lựa chọn đào tạo nâng cao một số cán bộ kỹ thuật và thực hành sản xuất đồng đều 

trên các mặt từ Quản lý , quản trị doanh nghiệp - Nghiên cứu – Bào chế dược – Cơ khí/điện tử/công 

nghệ thông tin . 

    - Đào tạo kỹ năng , kỹ xảo. 

  

  2.5 Tài chính – Kế toán: 
    - Tiếp tục chuyển đổi , phân cấp/phân quyền tiến tới xóa bỏ vùng trắng về trách nhiệm vật chất 

    - Gia tăng sức ép đồng thời với tạo điều kiện để công tác tài chính-kế toán hòa quyện được với 

nhịp đập của sản xuất kinh doanh cả về không gian/thời gian/tổ chức hoạt động. 

   - Quy chuẩn hóa toàn diện về phương pháp/tỷ lệ/hạn mức/thời hạn/điều kiện hạch toán kế toán. 

 

  2.6 Đầu tư : 
   - Hoàn tất đầu tư trụ sở chi nhánh Tây nam Bộ tại Cần Thơ 

   - Chuẩn bị cho đầu tư trụ sở chi nhánh Miền Trung 

   - Đầu tư thay thế hệ thống Phòng cháy chữa cháy nhà máy Bình Dương 

   - Bổ sung từ 02 đến 03 thiết bị có giá trị lớn và hàng loạt thiết bị giá trị vừa và nhỏ cho sản xuất  

   - Bổ sung một số thiết bị có giá trị cao cho Phòng Kiểm nghiệm . 

   - Mở rộng chi nhánh Hà Nội với phương thức phù hợp 

   - Phát triển 01 mặt hàng thuộc nhóm không phải kê đơn với quy mô lớn 

   - Nghiên cứu để đánh giá khả thi cho việc gia tăng năng lực phân phối , Logistic ở nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên. 

 
IV. Đánh giá , nhận xét , kiến nghị 
   1.Về kết quả đã đạt được: 
    - Cơ bản tốt trên nhiều phương diện  

    - Chưa hoàn thành thành được chỉ tiêu rất quan trọng mà các cổ đông mong muốn nhất là chỉ tiêu 

Lợi nhuận. 

 

   2.Về hoạt động của Tổng giám đốc: 
    - Tự đánh giá là đạt yêu cầu 

    - Khiếm khuyết đã mắc và biện pháp khắc phục là mạnh dạn, quyết đoán là cần thiết nhưng cần 

thận trọng hơn và quan trọng là phải kiên nhẫn chờ đợi hơn. 

 

 

 

 



     

   3.Đề xuất kiến nghị: 
      Kế hoạch , chỉ tiêu năm là cần thiết buộc phải có ; Tuy nhiên nếu VIDIPHA muốn phát triển tốt 

nhất thì cần phải có kế hoạch chỉ tiêu cả nhiệm kỳ làm cơ sở cho Tổng giám đốc hoạch định tiếp 

mà không nhất thiết phải duy trì sự căng cứng bằng trạng thái phát triển đều đều. 

 
V. Cam kết của Tổng giám đốc: 
   - Tôn trọng tuyệt đối quyền và quyền lợi hợp pháp chính đáng của các cổ đông . Mọi quyền hành, 

quyền lợi của Tổng Giám Đốc và các thành viên điều hành không tách rời , chỉ có được khi và chỉ 
khi gắn liền với quyền lợi của cổ động thông qua việc tuân thủ đầy đủ , có trách nhiệm các Nghị 
quyết của Đại hội cổ đông , của Hội đồng quản trị . 
   - Nỗ lực không ngừng;Luôn luôn sáng tạo–tiếp thu bất cứ  điều gì có lợi cho doanh nghiệp 

   - Chủ động , cân đối giữa năng lực , phẩm chất với yêu cầu và kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp; Không níu kéo , không làm phiền Cổ đông và Hội đồng quản trị. 
    
                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC 

 



     CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC  PHẨM  TƯ VIDIPHA 
          Số : 03/ BC-BKS 

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

  TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2020 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 
 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
   DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 

Căn cứ : 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA . 

- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA. 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung 

Ương VIDIPHA.Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin 

học Tp.HCM (AISC); 

Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 trình Đại hội cổ đông với các nội dung 

chính như sau: 

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
I.  Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Ban kiển soát đã tiến hành các hoạt động trong năm 2019 như sau: 
- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ 6 tháng/lần để kiểm tra 

giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông trong việc tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giám sát 

thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám 

đốc, qua đó đã nắm bắt được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty để giám sát kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc theo nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2019, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ 

Công ty và tham gia các ý kiến ,đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban tổng giám đốc trong 

phạm vi và trách nhiệm của mình 

- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính soát xét các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty 

do Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC) thực hiện kiểm toán. 

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản. 

- Tham gia cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán. 

- Thực hện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát  

đã được Đại hội đồng cổ đông công ty Vidipha 2018 thông qua. 

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 
1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2019 

- Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được thực hiện và 

triển khai đầy đủ bao gồm : kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, phương án phân 

phối lợi nhuận và chi trả cổ tức , chi trả thù  lao HĐQT và BKS, thành lập chi nhánh Đông Nam 

Bộ và chi nhánh miền trung Đà Nẵng. 

-   Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế ban hành, đảm bảo  việc công 

bố thông tin đầy đủ kịp thời đến cổ đông và cơ quan chức năng. 

-   Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định. 



-   Năm 2019, Ban kiểm soát không phát hiện vi phạm pháp luật và không có khiếu nại của cổ 

đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Giám sát tình hình tài chính của công ty năm 2019               
- Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty Kiểm toán và dịch vụ 

tin hoc Tp.HCM (AISC) kiểm toán. BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán.  

Cụ thể một số chỉ tiêu từ BCTC đã được kiểm toán năm 2019:  

                                                                                            Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2019 31/12/2018 
Tỷ lệ 

( %) 

Tài sản ngắn hạn 525.806.437.683 482.050.025.982 109 

Tài sản dài hạn 137.047.552.341 127.335.409.931 108 

Tổng tài sản 662.853.990.024 609.385.430.913 109 

Nợ ngắn hạn 237.682.963.042 195.024.011.435 122 

Nợ dài hạn 0 0 0 

Vốn chủ sở hữu 425.171.026.982 414.361.419.478 103 

Tổng nguồn vốn 662.853.990.024 609.385.430.913 109 

Kết quả hoạt động kinh doanh  năm 2019                          

Chỉ tiêu 31/12/2019 31/12/2018 Tỷ lệ % 

Tổng doanh thu   673.075.651.725  535.192.470.607 125,7 

Lợi nhuận trước thuế 56.041.286.215  66.109.448.254 85 

Thu nhập bình quân 9.500.000 10.500.000 110 

 Tổng doanh thu  và các khoản thu nhập khác năm 2019 đạt 673,07 tỷ đồng tăng so với cùng 

kỳ năm 2018 là 25,7% tương đương với số tiền 137,88 tỷ đồng trong đó: 

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 đạt 619,25 tỷ đồng tăng 134,3 tỷ 

đồng tương đương với 27,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 là 8,66 tỷ giảm 3,04 tỷ so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó là khoản lãi tiền gửi và chêch lệch tỷ giá phát sinh trong năm. 

- Thu nhập khác năm 2019 là 45,15 tỷ đồng tăng 6,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, chủ 

yếu là thu từ chuyển nhượng nguyên liệu và thanh lý tài sản cố định. 

- Giá vốn năm 2019 là 500,2 tỷ đồng tăng 36,7% tương đương 132,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm 2018. 

- Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm 2019 là 86,7% tăng so với cùng kỳ năm 

2018 là 10,9%. 

- Chi phí năm 2019 là 116,01 tỷ đồng tăng 14,7% tương đương 14,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm 2018 trong đó: 

- Chi phí tài chính năm 2019 là 6,6 tỷ đồng tăng 83.3 % tương đương 3 tỷ đồng so với năm 

2018 chiếm tỷ trọng 5,6% trong tổng chi phí. 



- Chi phí bán hàng năm 2019 là 38,4 tỷ đồng tăng 17,8 % tương đương 5,9 tỷ đồng so với năm 

2018 chiếm tỷ trọng 33,1% trong tổng chi phí 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 là 37,97 tỷ tăng 36,2% tương đương 10,1 tỷ so với 

cùng kỳ  năm 2018 chiếm tỷ trọng 32,7% trong tổng chi phí. 

- Chi phí khác năm 2019 là 33,8 tỷ đồng là chi mua nguyên liệu ủy thác và nguyên liệu 

nhượng bán giảm 9,38 % tương đương 3,58 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 

29,12% trong tổng chi phí. 

Tuy doanh thu năm 2019 ở mức cao đạt 673,07 tỷ đồng tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 

2018 nhưng lợi nhuận sau thuế ở mức thấp, chỉ đạt 44,46 tỷ đồng giảm 7,87 tỷ tương đương 

15,05% so với cùng kỳ năm 2018. 

Như vậy có thể thấy trong năm 2019 công ty đã đạt hiệu quả trong việc mở rộng thị 
trường, tăng doanh thu nhưng bên cạnh đó kiểm soát chi phí chưa tốt dẫn tới hiệu quả kinh doanh 

chưa cao, lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 15,05%. 

Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh và tài chính của công ty VIDIPHA năm 

2019 hoạt động vẫn hiệu quả , xu hướng phát triển tốt . 

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2019 Năm 2018 

1. Cơ cấu tài sản 

- TS ngắn hạn/Tổng TS 

- TS dài hạn/Tổng TS 

 

% 

% 

 

79 

21 

 

79,1 

20,9 

2. Cơ cấu vốn 

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

- VCSH/Tổng nguồn vốn 

 

% 

% 

 

36 

64 

 

  32 

  68 

3. Khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán nhanh 

- Khả năng thanh toán hiện hành 

 

Lần 

Lần 

 

1,41 

2,21 

 

1,73 

2,47 

4. Hiệu quả 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS) 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE). 

 

% 

% 

% 

 

6,7 

   7,18 

10,45 

 

8,58 

10,8 

12,6 

 

3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng 
Giám đốc 

a. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019: 



Tình hình tài chính của VIDIPHA đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía 

cạnh trọng yếu tại các tài liệu, hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế 

toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo 

cáo tài chính. 

b. Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị và ban Tổng giám đốc  

HĐQT đã tổ chức họp theo định kỳ quý, năm và bất thường khi cần thiết và do Chủ tịch 

HĐQT chủ trì. Trong năm 2019 HĐQT đã họp 6 kỳ hầu hết các thành viên HĐQT tham gia đầy 

đủ theo quy định tại điều lệ Công ty. Theo nội dung biên bản các cuộc họp, HĐQT xem xét kết 

quả kinh doanh trong kỳ, HĐQT cũng đã đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các 

chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019. 

Các Quyết định của Ban Tổng giám đốc đưa ra trong năm 2019 nhanh chóng, tạo lợi thế 

cạnh tranh cho VIDIPHA. Các quyết định của HĐQT và BTGĐ phù hợp với tinh thần của Nghị 
quyết ĐHĐCĐ năm 2019, các quy định, điều lệ Công ty.  

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như 

doanh thu sản xuất, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động theo kế hoạch đã được Nghị 
quyết ĐHĐCĐ thông qua. 

4.Thực hiện dự án đầu tư  

a. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho chi nhánh miền Tây Nam Bộ 

- Dự án đầu xây dựng trụ sở mới chi nhánh Tây Nam Bộ đã khánh thành đi vào hoạt động  

vào đầu quý 2 năm 2020. Tổng mức đầu tư là 8,5 tỷ đồng. 

b. Dự án xây mới kho bao bì tại nhà máy Bình Dương  
- Dự án đầu tư xây dựng kho bao bì tại nhà máy Bình Dương với tổng đầu tư là 5 tỷ đồng, 

đã xây dựng xong và dự kiến đưa vào hoạt động tháng 05 năm 2020. 

5.  Giám sát tình hình đầu tư  

- Trong năm 2019 Công ty VIDIPHA đã đầu tư mua sắm nhiều máy móc, trang thiết bị, 
phương tiện vận tải với số tiền trên 25 tỷ đồng. Nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh doanh của 

Công ty.  

- Về việc thực hiện các dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, Hội Đồng Quản Trị luôn 

đảm bảo các nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo về giá cả, 

chủng loại nguyên liệu, vật tư,… bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế. 

III. Kết luận và kiến nghị 

1. Kết luận 

Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT, BTGĐ triển khai và thực thi 

đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ 

sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông. 

Năm 2019, HĐQT, BTGĐ công ty đã phấn đấu vượt khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu 

kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra. 

2. Kiến nghị 

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2020, đồng thời tăng cường 

tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh công ty, BKS kiến nghị HĐQT, BTGĐ một số nội dung sau: 



- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc, kiện toàn  và bổ sung nhân sự cho Chi 

nhánh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và  chi nhánh miền trung Đà Nẵng. 

- Đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn , nợ khó 

đòi. 

- Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như 

đánh giá hiệu quả tài chính của danh mục thành phẩm sản xuất, kinh doanh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng hoàn thiện bộ 

máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty trong 

thời gian tới. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG  HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các 

chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau: 

-   Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện 

các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty. 

-   Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công 

ty. 

-   Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng 

góp đối với  Hội đồng quản trị , BTGĐ trong công tác quản trị, phối hợp giữa HĐQT, BTGĐ và 

BKS. 

-   Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề 

còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý họat động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

-   Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác 

của cổ đông. 

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt 

động năm 2020, xin báo cáo Đại hội cổ đông. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Trân trọng kính chào./ 

 

 * Nơi nhận:                                                              TM. BAN KIỂM SOÁT 

- Đại hội đồng Cổ đông                                                 TRƯỞNG BAN 
- Quý Cổ đông 
- HĐQT, BKS 

- Lưu: Thư ký HĐQT                                                 

                                                                                  NGUYỄN QUANG TOẢN 



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG VIDIPHA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 - Quận Phú Nhuận               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày         tháng  05  năm 2020

Số : 10 /VDP-PPLN2019

kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :
1. Tổng doanh thu 673.075.651.725               

2. Tổng chi phí 617.034.365.510               
3. Tổng lợi nhuận trước thuế 56.041.286.215                 
II/ Phân phối lợi nhuận
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 11.575.572.467                 
2. Lợi nhuận sau thuế 44.465.713.748                 
3. Lợi nhuận để lại
4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ 44.465.713.748                 
5. Trả cổ tức (18%/MG)- ( Bằng 51,75% lợi nhuận sau thuế) 23.009.227.200                 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2019 của Công ty Kiểm Toán AISC, Hội Đồng Quản Trị Công ty
Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự 

DỰ THẢO

5. Trả cổ tức (18%/MG)- ( Bằng 51,75% lợi nhuận sau thuế) 23.009.227.200                 

6. Trích qũy Công ty : 21.456.486.548                 
- Qũy đầu tư phát triển - ( Bằng 40,25% lợi nhuận sau thuế) 17.899.229.448                 
- Qũy khen thưởng - ( Bằng 4% lợi nhuận sau thuế) 1.778.628.550                  
- Qũy phúc lợi - ( Bằng 4% lợi nhuận sau thuế) 1.778.628.550                  
III/ Giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận :
1. Tổng giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận 391.232.424.683               

Trong đó : - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 127.829.040.000               
- Thặng dư vốn cổ phần 81.934.074.460                 
- Vốn khác của chủ sở hữu 13.030.515.170                 
- Cổ phiếu quỹ (417.500.000)                    
- Qũy đầu tư phát triển 168.856.295.053               

2. Giá trị kế toán một cổ phần 30.606                              
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá mỗi cổ phần 20.606                              

CHỦ TỊCH HĐQT

DS. KI�U H�U



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số: 01/TTr-HĐQT -----o0o----- 
                                                                            

 

                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05  năm 2020 

 
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 
  

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 

 
� Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

� Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006. 

� Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

� Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

� Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.  

� Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung 

ương Vidipha. 

 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua các nội dung như sau: 

 
1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2019 đã 

được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) kiểm toán. 
 

2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị. 
 

3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. 
 

4- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 
 

- Tổng doanh thu                                 : 750 tỷ đồng. (tăng 11,43% so với năm 2019) 

Trong đó : Doanh thu SX : 666 tỷ đồng (tăng 9,26% so với năm 2019) 

                       Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (tăng 32,28% so với năm 2019) 
- Tổng lợi nhuận trước thuế                :   60 tỉ đồng (tăng 7,1% so với năm 2019). 
- Nộp ngân sách Nhà nước                 :   40 tỷ đồng.  
- Tổng quỹ lương                                :   70 tỷ đồng.  
- Tỷ lệ cổ tức                                       :  Từ 20%/ Vốn điều lệ 
- Đầu tư máy móc, TSCĐ                   :  15 tỷ.     
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2020         
 
5- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: bằng 4% lợi nhuận 

sau thuế năm 2020. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên 
trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế) 
 
 

6- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để 
kiểm toán năm 2020 : 

 
1/ Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn và kiểm toán Phía Nam AASCs  

2/ Công Ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC) 

3/ Công Ty TNHH Kiểm toán DTL 

4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam  



Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ 
chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020. 

 
7- Thông qua kết quả HĐSXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 
 

- Tổng doanh thu                                    :   673,08 tỷ đồng. 
- Tổng lợi nhuận trước thuế                   :     56,04 tỷ đồng. 
- Thuế TNDN                                        :    11,576 tỷ đồng. 
- Tổng lợi nhuận sau thuế                       :   44,466 tỷ đồng.   
- Nộp ngân sách Nhà nước                     :     35,95 tỷ đồng. 
- Chia cổ tức 18%/ Vốn điều lệ               :    23,009 tỷ đồng. (Bằng 51,75% lợi nhuận sau thuế) 
- Trích quỹ Công ty                                 :    21,456 tỷ đồng. (Bằng 48,25% lợi nhuận sau thuế) 

 Trong đó : 

 + Quỹ đầu tư phát triển             :    17,899 tỷ đồng. (Bằng 40,25% lợi nhuận sau thuế) 
 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi    :      3,557 tỷ đồng. (Bằng 08% lợi nhuận sau thuế) 

 
8- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 
Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn một trong hai phương án phát hành cổ phiếu sau:   

8.1- Phương án 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược: 
I. Mục đích phát hành : 
a)      Bổ sung nguồn vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô 
sản xuất; tìm kiếm các cơ hội đầu tư. 
- Đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy nhằm đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng 

ổn định cũng như tạo cơ sở để đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn tiếp theo. 
- Tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình trong đó quan trọng nhất là mở 

đầu cho kế hoạch đảm bảo năng lực tài chính của công ty phù hợp với “Lộ trình nâng cao 

hàng rào kinh tế - kỹ thuật trong kinh doanh dược phẩm từ này đến 2025” nhất định sẽ đến. 
- Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty 

giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, 
thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công 
ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt. 

- Việc tăng vốn còn giúp Công ty bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

b)      Nâng cao năng lực tài chính góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và để thuận lợi hơn trong việc vay vốn của Ngân hàng 
- Với nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, nâng cao hình ảnh và qui 

mô công ty; tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh phù hợp với kế 
hoạch phát triển của Công ty trong tương lai, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

- Với nguồn vốn lớn cho phép Công ty đáp ứng đủ điều kiện để tham gia các gói thầu quốc 
gia có quy định về quy mô nguồn vốn lớn đối với các nhà thầu do đó việc phải tăng vốn 
theo yêu cầu hiện nay và trong tương lại là phù hợp quy luật tất yếu của thị trường. 

- Với nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn 
vay của Ngân hàng hơn. 

c)      Tận dụng lợi thế của đối tác chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên 
thị trường. 
- Việc phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược ngoài việc là nhằm nâng cao tiềm lực về 

vốn cho Công ty, còn giúp Công ty có thể tận dụng được các thế mạnh, lợi thế của cổ đông 
chiến lược cho sự phát triển của Công ty. 
 

II. Phương án phát hành cổ phiếu 
- Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha. 



- Loại cổ phiếu:   cổ phiếu phổ thông. 
- Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.300.000 cổ phiếu.  
- Tổng mệnh giá phát hành:  33.000.000.000 đồng. 
- Giá phát hành:  Căn cứ giá bình quân các phiên gần nhất trên sàn chứng khoán 

trước thời điểm chào bán. Giá cụ thể Hội đồng quản trị quyết 
định dựa trên cơ sở báo cáo giao dịch cổ phiếu VDP trên sàn 
chứng khoán của công ty tư vấn. 

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên kể từ ngày 
hoàn thành đợt phát hành, hạn chế 50% trong năm thứ hai, kể 
từ năm thứ ba được phép chuyển nhượng tự do. 

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác đầu tư.  
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty. 
- Đối tượng phát hành:  Các đối tác là các pháp nhân (tổ chức, công ty) có nhiều đóng 

góp tích cực và sẽ có vai trò quan trọng cho việc tăng trưởng 
của Công ty. Việc lựa chọn Đối tác do Hội đồng quản trị 
quyết định. Đối tượng được phân phối không được chuyển 
nhượng quyền mua. 

- Số lượng Đối tác: Tối đa 03. 
- Thời gian thực hiện:  Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo. 
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:  99 tỷ đồng. 
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 160.829.040.000 đồng. 
- Thời điểm phát hành:   năm 2020. 

 
III. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 99 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư 
mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy và bổ sung vốn lưu động của Công ty với mục đích 
tạo sự đột phá trong chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng doanh thu 
và lợi nhuận. 

Đảm bảo gia tăng mức cổ tức cho cổ đông từ 20% trở lên trong thời gian tới. 
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được 

từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 
 

IV. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông chiến lược vào giao dịch trên 
thị trường chứng khoán HoSE: 

 
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha cam kết đưa cổ phiếu phát hành 

thêm cho cổ đông chiến lược vào giao dịch trên thị trường chứng khoán Hose ngay khi kết 
thúc đợt chào bán được Đại hội cổ đông thông qua đồng thời hạn chế chuyển nhượng 
100% trong năm đầu tiên kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và hạn chế 50% trong năm 
thứ hai. 

 
V.  Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện: 

Để thực hiện các quyết định của Đại hội cổ đông theo quy định và bảo đảm tiến độ thành 
công của đợt phát hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 
Vidipha kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện 
những công việc sau: 

 
-   Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha lựa 

chọn thời điểm phát hành, lập hồ sơ đăng ký phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định hiện hành, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần như 



đã được Đại hội cổ đông thông qua và theo quy định pháp luật hiện hành; 
 

-   Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 
liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu,  triển 
khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi 
hoàn thành việc phát hành; 

 
- Ngoài những nội dung trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội 

cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát 
hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phần của 
Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và 
Công ty. 
 

8.2- Phương án 2: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 
hữu. Giao HĐQT xây dựng phương án chi tiết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để 
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông 
qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng kính chào./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   KIỀU HỮU 
  



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
  Đơn vị tính: Đồng VN

STT NỘI DUNG
31/12/2019 01/01/2019

I TÀI SẢN NGẮN HẠN 525.806.437.683        482.050.025.982        

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 51.906.785.057          21.337.385.512          

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 76.904.500.057          128.116.000.000        

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 199.650.731.344        185.072.214.178        

4 Hàng tồn kho 191.657.536.574        144.191.577.691        

5 Tài sản ngắn hạn khác 5.686.884.651            3.332.848.601            

II TÀI SẢN DÀI HẠN 137.047.552.341        127.335.404.931        

1 Các khoản phải thu dài hạn 35.000.000                 35.000.000                 

2 Tài sản cố định 119.149.484.861        117.051.151.456        

          Tài sản cố định hữu hình 105.909.307.349        107.197.506.612        

          Tài sản cố định vô hình 13.240.177.512          9.853.644.844            

3 Tài sản dở dang dài hạn 202.312.135               

4 Đầu tư tài chính dài hạn 17.356.860.000          9.876.060.000            

5 Tài sản dài hạn khác 303.895.345               373.193.475               

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 662.853.990.024        609.385.430.913        

III NỢ PHẢI TRẢ 237.682.963.042        195.024.011.435        

1 Nợ ngắn hạn 237.682.963.042        195.024.011.435        

2 Nợ dài hạn

IV VỐN CHỦ SỞ HỮU 425.171.026.982        414.361.419.478        

Vốn chủ sở hữu 425.171.026.982        414.361.419.478        

         Vốn góp của chủ sở hữu 127.829.040.000        127.829.040.000        

         Thặng dư vốn cổ phần 81.934.074.460          81.934.074.460          

         Vốn khác của chủ sở hữu 13.030.515.170          13.030.515.170          

         Cổ phiếu quỹ (*) (417.500.000)              (255.000.000)              

         Quỹ đầu tư phát triển 150.957.065.605        132.113.376.103        

         Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 51.837.831.747          59.709.413.745          

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 662.853.990.024        609.385.430.913        

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2019 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Tp Hồ Chí Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
                                                                          Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2018

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 630.372.631.027                  490.143.604.866                  
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 11.119.927.029                    5.214.856.372                      
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 619.252.703.998                  484.928.748.494                  
4. Giá vốn hàng bán 500.225.442.097                  367.609.651.881                  
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 119.027.261.901                  117.319.096.613                  
6. Doanh thu hoạt động tài chính 8.665.396.675                      11.707.484.918                    
7. Chi phí tài chính 6.601.060.920                      3.620.879.914                      
  - Trong đó:  Chi phí lãi vay 5.803.132.185                     3.283.916.829                     

8. Chi phí bán hàng 38.418.906.499                    32.588.782.272                    
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 37.971.097.975                    27.865.610.492                    
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 44.701.593.182                    64.951.308.853                    
11. Thu nhập khác 45.157.551.052                    38.556.237.195                    
12. Chi phí khác 33.817.858.019                    37.398.097.794                    
13. Lợi nhuận khác 11.339.693.033                    1.158.139.401                      
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                      56.041.286.215                      66.109.448.254 
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 11.575.572.467                    13.777.978.539                    
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (5.826.032)                            
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                      44.465.713.748                      52.337.295.747 
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.485                                    3.644                                    
   

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2018

Cơ cấu tài sản

1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%) 79,32% 79,10%

    Tài sản dài hạn/Tổng tài sản(%) 20,68% 20,90%

Cơ cấu nguồn vốn

2. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) 35,86% 32,00%

    Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 64,14% 68,00%

Khả năng thanh toán

3. Khả năng thanh toán nhanh (lần) 1,41                                      1,73                                      

    Khả năng thanh toán hiện hành (lần) 2,21                                      2,47                                      

Tỷ suất lợi nhuận (%)

4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 6,71% 8,59%

    Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 7,18% 10,79%

    Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%) 10,46% 12,63%



^,2cONG Ty TNHH rcEu roAru vA DrcH vu TrN Hoc Tp.HcM

Auditing And lnfor-matic Ser^vices Company Limited
Heod Olfice: 3894 Dien Bien Phu Str,, Word 4, Disi.3. Ho Chi Minh City

Tel: (84.28) 38329129 (10 Lines)
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56: AO6I924I-IUAISC-DN5 NAO CAO KTEM TOAN DQC LAP

I{lrtlt sf.ri : QUf CO DONG, HQI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC

cONC TY C6 PHAN DIIqC PHAM TRUNG IJONG VIDIPHA

Chring t6i <lA ki6m toSn b6o c5o tdi chinh kdm theo cria Cdng ty C6 phin Du'gc Phim Trung Lfong Vidipha (gqi

tit la;Cdng ty"), dugc lflp ngdy 23 thdng3 ndm 2O2O,tirtrang 04 dtln trang 37,bao g6m BAng cdn ili5i k6 to6n tpi

ngdy 31 th6ng 12 ndm2019,B6o c6o k6t qu6 hopt dQng kinh doanh, 86o c6o luu chuy6n ti6n t0 cho ndm tdi chinh

k6t thric cirng ngdy vi Bin thuydt minh b6o c6o tdi chfnh.

Trfch nhiQm cfra Ban Tdng Gi6m tl6c

Ba1 Tdng Gi6rn d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vd viQc lf,p vd trinh bdy trung thgc vd hop lf b6o c6o tdi chinh cira

C6ng ty theo chuan -U" [,51o5n, chi5 <10 kt5 to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy dinh ph6p ly c6 li6n quan d6n

viqc l6p vd trinh biy b6o c5o tdi chinh vd chiu tr6ch nhiQm ,C nem so6t n$i b0 md Ban T6ng.Gi6m cl.5c x5c dlnh ld

cAn thi6t Oe aam b6o cho viQc lflp vi trinh bdy b6o c5o tdi chinh kh6ng c6 sai s6t trqng y6u do gian lfln ho{c nhArn

l5n.

Trdch nhiQm ciia Ki6m tof n vi6n

Tr6ch nhiQm cria chfng t6i ld dua ra 1i kil5n vA b6o c6o tdi chinh dtra trdn k6t qui cria cuQc ki6m to5n. Chring tdi dE

ti6n hinh ki6m to6n thJo c6c chuAn mgc ki6m to6n ViQt Nam. C6c chuAn mgc ndy y0u cAu chfrig t6i tudri thir chLrAn

mgc vd c6c quy dfnh v6 d4o dirc nghA nghiQp, lQp kO ho4ch vd thr;c hiQn cuQc ki6m to6n d6 dpt duo.'c sU dim b6o

ha.p ly va viQc lieu b5o c6o tdi chinh cria c6ng ty c6 cdn sai s6t trong y6u hay kh6ng.

C6ng viQc ki6m to6n bao gdm thqc hiQn c6c tht tr,rc nh4m thu thflp c6c bing chirng kiOm todn v6 c6c sO IiQu va

thuytit minh tr€n bi{o c5o tdi chinh. C6c thri tgc ki6m to6n dugc lya chgn dq'a trOn x6t do6n crla kiOm to6n vi6n, bao

gdm drinh gi6 rrii ro c6 sai s6t trgng yiSu trong b5o c6o tdi chinh do gian lfln ho{c nhAm l6n. Khi thpc hiQn <l5nli gi6
. , .;.

cac rul ro nay, 6em rofur vi6n dd xem x6t ki6m so6t nQi b0 cria C6ng ty 1i6n quan di5n viQc 10p vd trinh bdy b6o c6o

tdi chir,h trung thqc, hSp ly nhim thi6t k6 c6c thtr tUc ki6m tb6n phir ho. p vdi tinh hinh thpc t6, tuy nhiOn kh6rig

lhim mpc diJh <lua.u y t i6n vC nieu qu6 cria ki6m so6t n$i b0 cria Cdng ty. C6ng viQc ki6rn toin cfing bao gdrn

d6nh gi6 tinh thich ho. p crJra c6c chinh sach kO to6n dugc 6p dung vd tinh hqp ly cria c6c u6c tinh kti toan cfta Ban

T6rig Gi6m dt5c cirng nhu d6nh gi6 viQc trinh biy tOng th6 b6o c6o tdi chinh.

Ch6lg t6i tin tu6'1g ring c6c bing chtrng ki6rn to6n md chirng t6i d.5 thu thflp dugc ld dAy dir vd tlrich hgp ldm co'so

cho 1f kitin ki6rn to6n cria chirng t6i.

'i'ki6n cfra Ki6m torln vi6n

Theo y kiiSn ctra chfing t6i, b5o c6o tdi chinh cld phin 6nh trung thg'c vd ho-p l!, tr€rr c6c khia c4nh trgng y6u tinh

hinlr tdi chinh cria Cdng ty C6 phin Duqc Ph6m Trung tlcrng Vidipha t4i ngdy 3 I th6ng 12 nbm 201 9, cfing nlitt

ktit qu6 ho4t dQng kilh doanh vd tinh hinh luu chuy6n tiAn tQ cho ndm tdi chinh k5t thirc ctng ngiry, phir hqp v6'i

chuAn mqc k6 toan, ctrii OO k6 to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c5c quy dinh ph6p lf c6 liOn quan d6n viQc l0p vd

trinh bdy b6o c6o tdi chinh.

s6 Giay cNDKHNKT: 2 I 7 2-20 t 8-oo5- t
BO Tdi Chinh Vi€t Nam cdp

-Chf Minh, ngiy 23 thing 3 nim 2020

.ONG GIAM

Gidy CNDI(HN KT: 3 I 7 4-2020-00 5- I
BO Tdi Chinh Vi€t Nam ctip

KIEM TOAN VIEN

Bronch in Ho Noi:6 Floor, 36 llco Binh 4 Str, Nlinh Khoi Ward, Hol Bo lrung Dist.,Ho Noi

Bronchin Do Nong: 350 Ho Phong St.,Thonh Khe Dst., Do Nong Cty
Representolive in con Tho: P90]9 - A 200 Nguyen Hlen Si ,Ninh Kleu Dist.,Con Tho C'ly
Represeniolive in Hoi Phong: I 8 Hoong Von Thu Si , llong Bong Dist.. Ho Phong

re (84.24)3/82A045 Fax (84.24)3782A048

Iet (84236) 3747 615 Fox r (84,236) 3747 624
Te (84 28) 38329129 Fox ; (84.28) 3834 2951

Iet (8424) 31824445 Fox (84.24) 3782A048

Emo l: hono @o sc com.vn
Emoil: donong@gprfi!ry vn
Emoil: coniho@oisc com.vn
Emoi r holpfrong@c sc com.vn

IEFEEEL'L-EEEEFEErF.L:
LtlLlEEFErL'

l---
li

l_-hr

l_-ht

l_-hrr
hi

r_-h.rL-tl
l_^hr

r_-lr

l_-hr

l_-L/H
t1


		2020-05-20T13:43:24+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
	I am the author of this document




