
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

 

Số : 27 /CBTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày 13  tháng 05 năm 2020 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƢỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI 

 
 Kính gửi:  -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  -Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

  - rung t m  ưu k  Chứng khoán  i t Nam 

   

Công ty : Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3 

 ên viết tắt : CPC3 

 rụ sở chính : 115 Ngô Gia  ự, P. Hải Ch u 1, Q. Hải Ch u,  p. Đà Nẵng 

Đi n thoại : 0236 3830 202  Fax : 0236 3822767 

Website : www.duoctw3.com 

Người thực hi n công bố thông tin: Nguy n Đức  hắng 

Chức danh :   ng giám  ốc 

 oại thông tin công bố:  

     24h        Yêu cầu        Bất thường        Định kỳ  72h 

Nội dung thông tin công bố: 

Hội  ồng quản trị Công ty CP Dược  rung ương 3  ã   ồng   thông qua 1    các 

nội dung sau : 

1. Chương tr nh h p Đại hội  ồng c   ông thường niên n m      

- Báo cáo hoạt  ộng của Hội  ồng Quản trị n m   1 , nhi m kỳ   1 -     

và phương hướng hoạt  ộng n m     , nhi m kỳ     -2025; 

- Báo cáo hoạt  ộng sản xuất kinh doanh n m   1  và phương hướng hoạt 

 ộng n m     ; 

- Báo cáo hoạt  ộng của Ban Kiểm soát; 

- Báo cáo tài chính  ã  ược kiểm toán n m   1 ; 

- Dự kiến ph n phối lợi nhuận n m   1  và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

n m     ; 

- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội  ồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 

  ng giám  ốc và thư k  Công ty n m   1  và  ờ tr nh về vi c chi trả thù 

lao, lương n m     ; 

- Lựa ch n  ơn vị kiểm toán cho n m tài chính     ; 

- Bầu mới Hội  ồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhi m kỳ     -2025;  



 

2.  ài li u sử dụng tại Đại hội  ồng c   ông thường niên n m      

 oàn bộ tài li u  ược   ng tải và cập nhật tại website của công ty : 

www.duoctw3.com , tại mục “ Báo cáo c   ông”. 

3.  hời gian t  chức Đại hội  ồng c   ông thường niên n m      

- Ngày t  chức Đại hội  ồng c   ông thường niên n m      : Ngày 

01/06/2020; 

-  hời gian t  chức :   c 1  giờ   ; 

- Địa  iểm : Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng – Số    Duy   n, H a Cường 

Bắc, Hải Ch u,   p. Đà Nẵng; 

 

 hông tin này  ược công bố trên trang thông tin  i n tử của Công ty 

www.duoctw3.com vào ngày  13/5/2020 tại mục “Báo cáo c   ông” 

Ch ng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên   y là   ng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhi m trước pháp luật về nội dung các thông tin  ã công bố. 

 

 

Nguời thực hiện công bố thông tin 

 

 
   

http://www.duoctw3.com/
http://www.duoctw3.com/
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 

Số: 210/NQ/2020/HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5  năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Biên bản tổng hợp    iến Hội đồng quản trị số 209/BB-HĐQT ngày 

12/5/2020; 

 

QUYẾT NGHỊ : 

 

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về Ch  ng tr nh h   Đ i hội 

đồng  ổ đông th  ng ni n n   2020 nh  sau : 

-         h  t động   a Hội đồng Quản trị n   201   nhi      2015-

2020 v   h  ng h  ng h  t động n   2020  nhi      2020-2025; 

-         h  t động sản xuất  inh d anh n   201  v   h  ng h  ng h  t 

động n   2020; 

- Báo     h  t động   a  an Kiể  s  t; 

-         t i  hính đã đ ợ   iể  t  n n   201 ; 

- Dự  iến  hân  hối lợi nhuận n   201  v  C    hỉ ti u t i  hính  h  yếu 

n   2020; 

-          ứ   hi trả thù la   l  ng  h  Hội đồng Quản trị   an Kiể  

s  t  Tổng gi   đố  v  th   ý Công ty n   201  v  T  tr nh về vi    hi trả 

thù la   l  ng n   2020; 

- Lựa  h n đ n vị  iể  t  n  h  n   t i  hính 2020; 

-  ầu   i Hội đồng quản trị v   an  iể  s  t  h  nhi      2020-2025; 

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về T i li u s  d ng t i Đ i hội 

đồng  ổ đông th  ng ni n n   2020. 

- Quy  hế l   vi   t i Đ i hội đồng  ổ đông th  ng ni n n   2020; 

- Quy  hế đề     ứng    v   ầu    th nh vi n Hội đồng quản trị   an 

Kiể  s  t nhi      2020-2025 

-         h  t động   a Hội đồng Quản trị n   201   nhi      2015-
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2020 v   h  ng h  ng h  t động n   2020  nhi      2020-2025; 

-         h  t động sản xuất  inh d anh n   201  v   h  ng h  ng h  t 

động n   2020; 

-         h  t động   a  an Kiể  s  t; 

-         t i  hính đã đ ợ   iể  t  n n   201 ; 

- Dự  iến  hân  hối lợi nhuận n   201  v  C    hỉ ti u t i  hính  h  yếu 

n   2020; 

-          ứ   hi trả thù la   l  ng  h  Hội đồng Quản trị   an Kiể  

s  t  Tổng gi   đố  v  th   ý Công ty n   201  v  T  tr nh về vi    hi trả 

thù la   l  ng n   2020; 

- T  tr nh lựa  h n đ n vị  iể  t  n  h  n   t i  hính 2020 

Điều 3. Th i gian tổ  hứ  Đ i hội đồng  ổ đông th  ng ni n n   2020 

- Ng y tổ  hứ  Đ i hội đồng  ổ đông th  ng ni n n   2020 : Ng y 

01/06/2020; 

- Th i gian tổ  hứ  :     14 gi  00; 

- Địa điể  : Kh  h s n Ed n Plaza Đ  N ng – Số 05 Duy Tân  H a 

C  ng      Hải Châu   T   Đ  N ng; 

Điều 4. Hi u lự  thi h nh 

Nghị quyết n y  ó hi u lự   ể từ ng y  ý.  

C   th nh vi n Hội đồng quản trị   an Tổng Gi   đố        ổ đông   a Công 

ty Cổ  hần D ợ  Trung   ng 3  hịu tr  h nhi   thi h nh Nghị quyết n y  

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 TRƯƠNG THO I NH N 

 

 

Nơi nhận : 

- Như điều 4; 

- BKS; 

- Lưu thư    CT; 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

                             Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

  

TTHHÔÔNNGG  BBÁÁOO  MMỜỜII  HHỌỌPP  
V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nhiệm kỳ 2020-2025 

 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

                 

  Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3 

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và  

kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 14h00 ngày  01/06/2020. 

2. Địa điểm: Khách sạn Eden Pla a Đ  N ng  

Số    Duy Tân, H a Cường   c, Hải Châu,  Tp. Đà Nẵng   

3. Chƣơng trình nghị sự: 

  áo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2 19, nhi m k  2 1 -2020 và 

phương hướng hoạt động năm 2 2 , nhi m k  2 2 -2025; 

  áo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2 19 và phương hướng hoạt động 

năm 2 2 ; 

 Báo cáo hoạt động của  an Kiểm soát; 

  áo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2 19; 

 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2 19 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 

2020; 

  áo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị,  an Kiểm soát, 

Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2 19 và Tờ trình về vi c chi trả thù lao, 

lương năm 2 20; 

 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2 2 ; 

  ầu mới Hội đồng quản trị và  an kiểm soát cho nhi m k  2 2 -2025; 

4. T i liệu phục vụ Đại hội:  

Các tài li u phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: 

www.duoctw3.com. 

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự 

thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). 



5. Xác nhận tham dự Đại hội: 

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình 

Đại hội xin vui l ng gửi văn bản về  TC Đại hội trước 16h00 ngày 28/5/2020. 

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền 

vui l ng xác nhận vi c tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 28/5/2020 bằng cách liên 

lạc về  TC Đại hội: 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3  

 

Địa chỉ: 11  Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

Đi n thoại:  (0236) 3830 202                  Fax: (0236) 3822 767                 

Liên h :  Ho ng Thị Minh Tâm   Đi n thoại: 0905.800.089 

Trân trọng thông báo./. 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú 

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội 

vui lòng mang theo Thư mời, 

CMND, thẻ căn cước  hoặc hộ chiếu 

( ản chính) và Giấy ủy quyền tham 

dự Đại hội (nếu là người được ủy 

quyền). 

 

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

TRƢƠNG THOẠI NH N 

       

 

 

 

 

 

        
 

 



  CÔNG TY CỔ PHẦN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                                                                               Đà Nẵng, ngày 01  tháng 6 năm 2020 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

  1. Địa điểm: Khách sạn E      a a Đ  N    

                   Số     u    n         n              u    p. Đà Nẵng 

2.  Thời gian: 14h00 ngày  01/06/2020. 

STT 
THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.  13h45 

Đón t ếp đại biểu, cổ đôn   k ểm tra thủ tục, phát 

tài liệu 

Ban Tổ chức  

Ban kiểm tr  t   á    ổ 

đôn  

2.  14h10 

Báo cáo kết qu  kiểm tr  t   á    ổ đôn  t  m dự 

Đại hội 

Ban kiểm tr  t   á    ổ 

đôn . 

3.  14h15 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức  

4.  14h20 

Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn   ủ tọa, 

  n t   ký    n k ểm phiếu 

Ban Tổ chức 

 

5.  14h25 

  ôn  qu     ơn  trìn  n  ị sự và Quy chế làm 

việc tạ  Đại hội 
Đoàn   ủ tọa 

6.  14h30 

Báo cáo hoạt động củ   ĐQ  năm 2 19, nhiệm 

kỳ 2015-2020 và P  ơn    ớng hoạt độn  năm 

2020  n  ệm kỳ 2 2 -2025 

Đoàn   ủ tọa 

7.  14h40 

Báo cáo hoạt động s n xuất k n  do n  năm 2 19 

và p  ơn    ớng hoạt độn  năm 2 2  
Tổn    ám đốc 

8.  14h50 
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2 19  r ởng Ban kiểm soát 

9.  14h55 
 áo  áo tà    ín  đã đ ợc kiểm toán năm 2 19 Kế toán tr ởng 

10.  15h10 

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2 19 & Một số 

chỉ t êu tà    ín  năm 2 2 ; Kế hoạch chi tr  cổ 

tứ  năm 2 19 

Đoàn  hủ tọa 



11.  15h15 

Báo cáo chi tr  t ù l o  l ơn   ĐQ    KS   ổng 

  ám đố  và t   ký  ôn  t  năm 2 19 & Kế hoạch 

chi tr  t ù l o năm 2 2  

Đoàn   ủ tọa 

12.  15h20 
Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2 19 Ban Kiểm soát 

13.  15h25 

Th o luận. 

Đại diện Tổn   ôn  t    ợc Việt Nam phát biểu ý 

kiến chỉ đạo 

Biểu quyết thông qua các t  trình và báo cáo 

Đoàn   ủ tọa 

14.  15h45 

Bầu thành viên Hộ  đồng qu n trị, Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử 

- Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào 

HĐQT và BKS 

- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử 

Ban kiểm phiếu 

15.  16h00 
Nghỉ giao lao  

16.  16h20 

Công bố kết qu  bầu cử và ra m t  ĐQ  và   n 

kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 
Ban kiểm phiếu 

17.  16h30 

Phát biểu ý kiến của Tổn   ôn  t    ợc Việt 

Nam 
Tổng công ty   ợc VN 

18.  16h55 

Thông qua Biên b n Đại hội và Nghị quyết Đại 

hội 
  n t   ký 

19.  17h00 
Bế mạ  Đại hội Ban tổ chức 

 

                                                                                  

  

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

TRƯƠNG THOẠI NH N 

 

 



Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

 

1 

   CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số : 211 /QĐ-HĐQT                                            

                   Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, nhiệm kỳ 2020-2025) 

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

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam   

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 210/NQ/2020/HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2020; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội    

đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. 

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 thông qua. 

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông 

tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của  Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- BKS; 

- Lưu Thư ký công ty; 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

TRƯƠNG THO I NH N 
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CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                        Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

Đ I HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 (Ban hành kèm  Quyết định số 211/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản 

trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3) 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi áp dụng 

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức phiên 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương 3. 

Điều 2.  Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách 

nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA Đ I HỘI 

Điều 4.  Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

1.  Điều kiện tham dự Đại hội 

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, 

hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội 

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ 

sau: 

- Thông báo mời họp; 

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). 

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các 

giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu 

quyết màu hồng và 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng; 01 phiếu màu xanh) trong 
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đó: 

- Thẻ biểu quyết màu hồng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ 

phần được quyền biểu quyết ( Sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 

- Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị 

- Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban Kiểm soát 

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình 

tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự 

Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. 

d) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát 

biểu ý kiếnthảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và 

tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung 

chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước 

phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng 

có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký. 

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. 

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe 

báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu 

quyết. 

g) Tất cả cổ đông đến tham dự đại hội phải ăn mặc chỉnh tề. Trong thời gian tiến 

hành Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền phải tuân theo sự hướng dẫn của 

Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá 

trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động 

trong lúc diễn ra Đại hội. 

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau 

khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung 

cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường 

hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. 

Điều 5.  Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội. 

1. Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu 

quyết thông qua; Chủ tịch đoàn  (Chủ tọa Đại hội) là Chủ tịch HĐQT hoặc là người 

khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch: 

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra 

có trật tự, đúng quy định. 

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận. 
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c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết. 

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. 

e) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng 

ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong 

các trường hợp sau đây: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông 

dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai 

mạc. 

 

Điều 6.  Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội  

quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư 

cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định 

của pháp luật, phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu 

trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức 

được tiến hành. 

Điều 7.  Ban thư ký Đại hội. 

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. 

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm: 

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

 - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và 

thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 

 - Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.  

 Điều 8.  Ban Kiểm phiếu. 

1. Ban  iểm phiếu gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Chủ tọa đề cử và 

được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. 

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự  

Đại hội. 

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên 

bầu thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu. 

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. 
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 - Lập biên bản kiểm phiếu, nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban 

Thư ký. 

 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi pham biểu 

quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm 

phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó 

CHƯƠNG III 

TIẾN HÀNH Đ I HỘI 

Điều 9.  Điều kiện tiến hành Đại hội. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy 

quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút 

kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng 

cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành 

khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại 

diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

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

cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội 

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

dự định tiến hành đại hội lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành 

không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là 

hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng 

cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 10.  Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. 

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội (trừ các nội dung phải thông qua  

bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của 

tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại 

diện.  

2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

3.  ết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ 

được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 11.  Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và 

bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS. 

Điều 12.  Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
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1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội, 

ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, được thông qua khi được số cổ 

đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông 

và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 

2. Đối với biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành 

viên BKS. 

Điều 13.  Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc 

cuộc họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ 

phần Dược Trung ương 3. 

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14.  Tổ chức thực hiện: 

1.  Quy chế này gồm có 14 Điều do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương 3 ban hành phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và có hiệu lực ngay khi 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Trung 

ương 3 biểu quyết thông qua. 

2. Các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban Tổ chức 

phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành./. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 TRƯƠNG THO I NH N 

 

 

                                                                                        



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 

 
 

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG : 000 

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT : 

3.000 

Mẫu 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số: 212/QĐ-HĐQT  
                      

                           Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử 

 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban  i m so t nhi m    2020-2025  

tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 c a Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

  

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

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

 

Căn cứ Luật doanh nghi p được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ch  nghĩa Vi t Nam  hóa 

XIII,    họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/ 2014 và có hi u lực từ ngày 01/7/2015; 

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 c a Chính ph  hướng dẫn về quản trị công 

ty  p dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 c a Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng Quy 

chế nội bộ về quản trị công ty   p dụng cho c c công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều l  Công ty cổ phần Dược Trung ương 3; 

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Dược Trung ương 3; 

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 210/NQ/2020/HĐQT ngày 12/5/2020; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban ki m so t Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhi m 

k       - 2025. 

Điều 2:  Quyết định này có hi u lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên      

bi u quyết thông qua và chỉ  p dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm   20 

của Công ty. 

 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Ki m so t, c c thành viên liên quan và c c cổ 

đông người đại di n theo ủy quyền của cổ đông tham dự h p Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm   20 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu tr ch nhi m thi 

hành Quyết định này. . 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- SSC, HNX; 

- Lưu TK công ty; 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

CHỦ TỊCH 

 

 

TRƢƠNG THO I NH N 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

QUY CHẾ 
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , THÀNH VI N BAN KIỂM SOÁT                                                          

T I PHI N HỌP Đ I HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NI N NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

(Ban hành kèm  Quyết định số 212/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2020 c a Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3) 

 

Điều 1. Đối tƣợng điều chỉnh và phạm vi áp dụng 

Quy chế này  p dụng cho vi c bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) , Ban 

ki m so t (BKS) nhi m k  2020-2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 tại 

k  h p Đại hội đồng cổ đông thường niên năm   20 (ĐHĐCĐ). 
 

Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lƣợng thành viên HĐQT, BKS 

2.1 Ban tổ chức h p ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề ứng cử thành viên HĐQT BKS do cổ 
đông gửi về trước thời đi m tổ chức k  h p Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020. 

2.2 Số lượng thành viên HĐQT nhi m k  2020-2025 là  5 thành viên, số lượng thành 

viên BKS nhi m k  2020-2025 là 03 thành viên. 
 

   Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát 

Theo quy định tại Luật Doanh nghi p Điều l  và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

Công ty cổ phần Dược Trung ương 3, điều ki n trở thành thành viên thành viên 

HĐQT, BKS như sau: 

Đối với thành viên HĐQT 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghi p theo quy định tại khoản   Điều 18 của Luật Doanh nghi p; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghi m trong quản lý kinh doanh của công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty; 

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có th  đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty kh c; 

Đối với thành viên BKS 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghi p theo quy định của Luật này; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Gi m đốc hoặc Tổng 

gi m đốc và người quản lý kh c; 

- Không được giữ c c chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 
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người lao động của công ty; 

Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS 

4.1 Quyền đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS: 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 1 % tổng số cổ phần có quyền 

bi u quyết được đề cử một ( 1) ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 1 % đến dưới 3 % được đề cử tối đa hai (  ) 

ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3 % đến dưới 4 % được đề cử tối đa ba ( 3) 

ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 4 % đến dưới 5 % được đề cử tối đa bốn ( 4) 

ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5 % đến dưới 6 % được đề cử tối đa năm 

( 5) ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 6 % đến dưới 7 % được đề cử tối đa s u ( 6) 

ứng viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7 % đến 8 % được đề cử tối đa bảy ( 7) ứng 

viên; và 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8 % đến dưới 9 % được đề cử tối đa t m ( 8) 

ứng viên. 

Trường hợp số lượng c c ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, HĐQT đương nhi m có th  đề cử thêm ứng cử viên và phải được 

ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử. 

4.2 Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm: 

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu  1 ĐC,    ĐC) 

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu  3 ĐC) 

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và c c văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn 

hóa, trình độ chuyên môn. 

- Hồ sơ đề cử ứng cử phải gửi về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trước 15h 

ngày 21 tháng 5 năm 2020 theo địa chỉ sau : 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 
 

Điều 5. Lá phiếu bầu cử 

5.1 L  phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS được in sẵn h  tên c c ứng cử viên, sắp xếp 

theo thứ tự bảng chữ c i, do Ban tổ chức ph t hành và được đóng dấu treo của Công ty. 

5.2 Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu đại di n; Tổng số phiếu bầu. Cổ 

đông  đại di n cổ đông khi được ph t phiếu bầu cử phải ki m tra lại tên và số cổ phần 

có quyền bi u quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông b o ngay cho Ban 

tổ chức. 
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5.3 Mỗi cổ đông đại di n cổ đông sẽ được ph t 01 (Một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 

01 (Một) phiếu bầu thành viên BKS . 
 

Điều 6. Phƣơng pháp bầu cử 

6.1 Nguyên tắc bầu cử : 

- Đảm bảo tuân thủ c c quy định của ph p luật, Điều l  Công ty; đảm bảo dân chủ, 

công bằng. 

- Bầu cử trực tiếp theo hình thức b  phiếu k n. 

6.2 Theo quy định tại Luật Doanh nghi p và văn bản hướng dẫn thi hành, vi c bầu thành 

viên HĐQT, BKS được thực hi n theo phương thức bầu dồn phiếu.  

6.3 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại di n cổ đông được t nh như sau 

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ 

đông hoặc đại di n cổ đông nhân với số thành viên HĐQT thành viên BKS được 

bầu. 

Số lượng thành viên HĐQT nhi m k  2020-2025 cần bầu: 05 thành viên 

Số lượng thành viên BKS nhi m k  2020-2025 cần bầu: 03 thành viên 

6.4 Phương thức bầu cử 

- Cổ đông hoặc đại di n cổ đông có quyền: 

 Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên ; 

 Phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc đại di n cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi l  phiếu 

bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cộng lại không được vượt qu  Tổng số 

phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.3 của Quy chế này. 

Ví dụ cụ thể: 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong nhi m k  quy định là gồm 05 thành viên. 

Một cổ đông đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là: 

1.000 cổ phần x 05 người = 5.000 phiếu bầu cử 

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông có quyền: 

+Trường hợp 1: Dồn hết 5.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc: 

+ Trường hợp 2:Có th  chia đều cho 05 người dự kiến sẽ bầu vào HĐQT, như vậy mỗi 

ứng cử viên sẽ được bầu 1.000 phiếu hoặc: 

+ Trường hợp 3:Có th  chia số phiếu bầu cho 04 người dự kiến bầu vào HĐQT, như 

vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.250 phiếu 

Cổ đông  hông bầu cho người nào thì điền số  0  hoặc gạch chéo ô số phiếu bầu c a 

người đó. 

* Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT là 5.000 phiếu. 

* Thực hi n tương tự đối với thành viên Ban ki m soát. 
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Điều 7. Cách ghi phiếu bầu : 

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông  đại di n ủy quyền của cổ đông viết số 

phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên 

đó. 

- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông  đại di n ủy quyền của cổ đông điền số 

“ ” hoặc gạch chéo vào cột “ Số phiếu bầu” . 

 

Điều 8. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ 

C c phiếu bầu không hợp l  là phiếu: 

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt qu  tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ 

đông; 

- Phiếu không bầu cho bất k  ai trong danh s ch ứng cử viên; 

- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên; 

- Phiếu có thêm tên người ngoài danh s ch ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua 

- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức h p ĐHĐCĐ của 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phát hành.  

- Phiếu có t y xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)  
 

Điều 9. Điều kiện trúng cử 

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS trúng cử sẽ được x c định theo số phiếu bầu 

t nh từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi 

đủ số thành viên cần bầu. 

- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối 

với những ứng viên này. Nếu bầu lần   vẫn bằng nhau thì vi c có tiếp tục bầu nữa 

hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định. 
 

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu 

- Ban Ki m phiếu tiến hành ki m tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của c c cổ 

đông; 

- Đảm bảo t nh trung thực và b  mật của vi c ki m phiếu;  i c ki m phiếu phải được 

tiến hành ngay sau khi cuộc b  phiếu kết thúc. 

- Sau khi ki m phiếu xong, lập Biên bản ki m phiếu và công bố trước toàn Đại hội, 

đồng thời niêm phong c c phiếu bầu. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm 

phong và giao lại cho Đoàn chủ tịch. 
 

Điều 11. Công bố kết quả trúng cử 

- Căn cứ Biên bản ki m phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được 

công bố ngay tại Đại hội. 

- Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 12. Hiệu lực thi hành 

- Quy chế này được đ c trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến bi u quyết của c c 

cổ đông dự h p trước khi tiến hành bầu cử. 

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ l   t nhất 51% tổng số phiếu bi u 

quyết của c c cổ đông  đại di n theo ủy quyền cổ đông dự h p thì Quy chế này sẽ có 

hi u lực thi hành ngay và hết hi u lực khi được thay thế vào c c k  Đại hội kh c.   

 

 

 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

TRƢƠNG THO I NH N 



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 

 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

 

 Mã số cổ đông : 000 

 Họ và tên cổ đông : Nguyễn Văn A 

 Số cổ phần sở hữu : 1.000 cổ phần 

 Tổng số phiếu bầu : 1.000 cổ phần x 05 người = 5.000 phiếu bầu 

 

STT Họ và tên ứng viên Số phiếu bầu 

1 Ứng viên 1  

2 Ứng viên 2  

3 Ứng viên 3  

4 Ứng viên 4  

5 Ứng viên 5  

Tổng số phiếu bầu 5.000 

 

Mẫu 



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 

 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN   N  I M  O T 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

 

 Mã số cổ đông : 000 

 Họ và tên cổ đông : Nguyễn Văn   

 Số cổ phần sở hữu : 1.000 cổ phần 

 Tổng số phiếu bầu : 1.000 cổ phần x 03 người = 3.000 phiếu bầu 

 

STT Họ và tên ứng viên Số phiếu bầu 

1 Ứng viên 1  

2 Ứng viên 2  

3 Ứng viên 3  

Tổng số phiếu bầu 3.000 

 

Mẫu 



Mẫu đề cử thành viên HĐQT/BKS (01/ĐC) 

 

1 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   AN  I M SO T 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3  

NHIỆM  Ỳ 2020-2025 

 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

Tôi/tổ chức chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Dược Trung ương 3 có tên dưới đây: 

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

CMND/ĐKKD số:  ........ ........ ....... Ngày cấp:  ......................  ......... Nơi cấp: .......................  

Người đại diện pháp luật:................................................ Chức vụ:....................................... 

Địa chỉ: ..................................  .......................  .......................  .......................  .......................  

Hiện đang sở hữu: ..................................... cổ phần (Bằng chữ: ...................  ....................... 

 ................. .............................. .......................  .......................  .......................  ...................... ) 

nhất trí đề cử: 

Ông (Bà):  ..............................  .......................  .......................  .......................  .......................  

CMTND/ĐKKD số:  .......... ... ....... Ngày cấp:  ......................  ......... Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ: ..................................   ....................  ... .................... 

Trình độ học vấn: ..................  ....................... Chuyên ngành: .......................  .......................  

Hiện đang sở hữu: ............... ............cổ phần (Bằng chữ: .....  .......................  ...................... ) 

Là ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị /  an  i      t Công ty CP Dược Trung ương 3 

nhiệ   ỳ nă  2020 – 2025 được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  ngày 

01/6/2020. 

 Trân trọng cảm ơn! 

               ....................., ngày ............ tháng .......... năm 2020 

              CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

   

 

 

 hi chú: 

Đơn đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 15 h00 ngày 

21/5/2020  về: Công ty CP Dược Trung ương 3 

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0236.3830202  Fax: 0236.3822767 

Mẫu 01/ĐC 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    AN  I M SO T 

NHIỆM  Ỳ 2020-2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3  

Hôm nay, ngày ...................., tại ....................................................., chúng tôi là những cổ đông 

(Đại diện cổ đông) của Công ty CP Dược Trung ương 3 cùng nhau nắm giữ  ............................... cổ 

phần, chiếm ........... số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dược Trung ương 3, có tên 

trong danh sách dưới đây:  

TT Cổ đông 

(Đại diện cổ đông) 

Số 

CMND Đ  D 
Địa chỉ  

Số cổ phần 

sở hữu 

Ký tên 

      

      

      

  

 
 Tổng cộng  

 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng 

Quản trị  thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT  

thành viên B S của Công ty CP Dược Trung ương 3 và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất 

trí đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị  Ban kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 

nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau: 

1. Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị: 

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

CMTND số: ...........................  ....... Ngày cấp:  ......................  ......... Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ thường trú:  ..............  .....................  .....................  ............................................  

Trình độ học vấn:  .................      Chuyên ngành:  .................  

Hiện đang sở hữu:  ................  cổ phần   ằng chữ: ..............  .......  cổ phiếu  

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ......  ..............  đồng 

 

2. Đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát: 

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

CMTND số: ...........................  ....... Ngày cấp:  ......................  ......... Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ thường trú:  ..............  .....................  .....................  ............................................  

Mẫu 02 ĐC 
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Trình độ học vấn:  .................      Chuyên ngành:  .................  

Hiện đang sở hữu:  ................  cổ phần   ằng chữ: ..............  .......  cổ phiếu  

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ......  ..............  đồng 

 

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Trung ương 3 ghi nhận danh sách 

ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị  Ban kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 

2020-2025 của nhóm cổ đông nêu trên. 

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này. 

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ..... ..... 2020 tại 

...................................................và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và 

cùng ký tên dưới đây. 

  

HỌ TÊN VÀ CHỮ  Ý CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN  

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   AN  I M SO T 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3  

NHIỆM  Ỳ 2020-2025 

 

 ính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

Hôm nay, ngày ..................., tại ...................................................., chúng tôi là những cổ đông của 

Công ty CP Dược Trung ương 3 cùng nhau nắm giữ .................. cổ phần, chiếm .............. số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm những cổ đông như sau: 

Họ tên Cổ đông 

Số CMND  

Đ  D (ngày 

cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Số lƣợng  

cổ phần   

sở hữu 

Ký tên 

     

     

     

Tổng số lƣợng cổ phần:   

Chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc  thống nhất đề cử: 

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

CMTND số: ...........................  ....... Ngày cấp:  ......................  ......... Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ thường trú:  ..............  .....................  .....................  ............................................  

Trình độ học vấn:  .................      Chuyên ngành:  .................  

Hiện đang sở hữu:  ................  cổ phần   ằng chữ: ..............  .......  cổ phiếu  

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ......  ..............  đồng 

Là ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị    an  i      t Công ty CP Dược Trung ương 3 

nhiệ   ỳ nă  2020 – 2025 được bầu cử  tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  ngày 

01/6/2020. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 
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Ông/ Bà:  .............................  .......................  .......................  .......................  .......................  

CMTND số:  .......................  ..      Ngày cấp:  ......................  ....      Nơi cấp: .......................   

Địa chỉ:  ...............................  .......................  .......................  .......................  .......................  

Hiện đang sở hữu:  ..............  cổ phần   ằng chữ: ..............  .......................  .......  cổ phần ) 

 làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng 

cử viên vào HĐQT của Công ty CP Dược Trung ương 3.   

       Đà Nẵng, ngày    tháng 5 nă    20 

     ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

                                                                                                ý và ghi rõ họ tên  

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 



Kèm Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT(03/ĐC) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/   n  i m  o t 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3) 

1. Họ và tên: ....................................................................................................................................................................................   

2. Giới tính: Nam    Nữ  

3. Ngày sinh:  ..................................................................................................................................................................................   

4. Quốc tịch:  ...................................................................................................................................................................................  

5. CMND số:  ......................................................  ngày cấp:  ..................................  nơi cấp:  ......................................  

6. Địa chỉ thường trú:  ..............................................................................................................................................................  

7. Số điện thoại liên lạc:  ........................................................................................................................................................  

8. Trình độ văn hoá:  .................................................................................................................................................................  

9. Trình độ chuyên môn:  ..........................................................................................................................  
 

Tên văn bằng Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

     

     

     

10. Quá trình công tác:  

Từ năm… đến năm… Đơn vị công tác Chức vụ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 

về những thông tin đã khai. 

…………………, ngày … tháng … năm 2020 

Mẫu 03/ĐC 



Kèm Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT(03/ĐC) 

 

Hồ  ơ đính  èm: (CMND, bằng cấp,…) 

1. ..................................................   

2. ..................................................   

3. ..................................................   

4. ..................................................   

5. ..................................................  

Ứng cử viên 

(K  và ghi r  h  tên) 

 

 

 

…………………………………………………………… 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

              Số:213/BC-HĐQT  

Đà Nẵng , ngày 12 tháng 5 năm 2020 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019  NHIỆM    201 -2020 

 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020  NHIỆM    2020-2025 
 

- Tên công ty đại chúng:  CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3    

- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

- Điện thoại (Fax):     (0236) 3822 767           Email: duoctw3@gmail.com 

- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng) 

 
 

     I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019: 

1. Đánh giá chung: 

Năm 2019 là năm hết sức khó khăn của công ty, với nhiều sự thay đổi quy 

định pháp luật, nâng tiêu chuẩn sản xuất, thay đổi về nhân sự chủ chốt,… tuy 

nhiên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV đã tích cực nỗ lực  

đưa doanh nghiệp bước đầu ra khỏi khó khăn, đang dần trở lại ổn định. 

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Thành Linh CT. HĐQT 04/04 100%  

2 Ông Trương Thoại Nhân UV. HĐQT 04/04 100%  

3 Ông Trần Anh Tuấn UV. HĐQT 04/04 100%  

4 Bà Võ Kim Huệ UV. HĐQT 04/04 100%  

5 Ông Nguyễn Đức Thắng UV. HĐQT 04/04 100%  

 

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã bổ sung thêm 01 

thành viên là ông Trần Anh Tuấn thay cho ông Nguyễn Văn Thảo  xin nghỉ hưu 

từ tháng 4 năm 2019 và ông Nguyễn Thành Linh xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch 

HĐQT từ 02/03/2020. 

Các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng theo quy 
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định của pháp luật và điều lệ công ty. 

HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp trong năm 2019 và tổ chức lấy ý bằng văn bản 

04 lần, ban hành 07 nghị quyết và 02 quyết định theo thẩm quyền quy định của 

HĐQT, một số nội dung chính như sau : 

- Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu quỹ năm 2019 và chuyển loại cổ phần 

của một số cổ đông. 

- Nghị quyết về việc chấp thuận cho Chi nhánh Hà Nội được phép sử dụng tài 

sản của bên thứ ba (của đối tác kinh doanh) và tài sản cá nhân để thế chấp tại 

Ngân hàng mà Chi nhánh Hà Nội mở để làm thủ tục cấp giới hạn tín dụng tại 

ngân hàng đó. Mục đích là để thực hiện Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng, ký quỹ mở L/C, vay vốn kinh doanh. Hạn mức tín 

dụng tối đa là 10 tỷ đồng. 

- Nghị quyết về việc thống nhất lợi nhuận từ các hợp đồng giao dịch với Công 

ty CP DP CETECO USA đạt tối thiểu là 7%, giao cho Tổng giám đốc ký kết và 

thực hiện. 

- Nghị quyết tạm ngưng hoạt động và giải thể chi nhánh Thăng Long. 

- Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án tại Hòa Minh. 

- Nghị quyết về việc đốc thúc giải quyết dứt điểm các máy móc đã đầu tư từ 

năm 2018 chưa đưa vào sử dụng. 

- Nghị quyết yêu cầu Ban điều hành xây dựng quy chế quản trị rủi ro của chi 

nhánh. 

- Nghị quyết v/v chuyển quyền sở hữu sang Công ty CP Dược Trung ương 3 

các nhãn hiệu hàng hóa do CETECO.LLC sở hữu đối với các sản phẩm đang lưu 

hành của công ty. 

- Nghị quyết yêu cầu Ban điều hành báo cáo cụ thể kế hoạch sản xuất thực 

phẩm chức năng và đánh giá, phân tích lên kế hoạch cho hệ thống bán hàng. 

 Các nội dung theo nghị quyết HĐQT năm 2019 còn tồn đọng, chưa hoàn tất: 

- Dự án Hòa Minh chưa quyết định được phương án khả thi nên chưa tiến 

hành dự án. 

- Đến hiện nay vẫn chưa xây dựng Quy chế quản trị rủi ro của chi nhánh. 

- Nghị quyết về việc đốc thúc giải quyết dứt điểm các máy móc đã đầu tư từ 
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năm 2018 chưa đưa vào sử dụng. 

- Nghị quyết yêu cầu Ban điều hành báo cáo cụ thể kế hoạch sản xuất thực 

phẩm chức năng và đánh giá, phân tích, lên kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn 

cho hệ thống bán hàng. 

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trả lời phiếu lấy 

ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên 

HĐQT đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

Căn cứ vào Quy chế nội bộ của công ty ban hành năm 2018 quy định cụ thể 

quyền hạn , nghĩa vụ cũng như mối liên hệ giữa HĐQT và Tổng giám đốc. Tổng 

giám đốc thực hiện đúng theo chế độ các báo hàng tháng và hàng quý , thực hiện 

đúng với chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty. Tuy nhiên việc cung cấp số liệu và tài liệu cho các phiên họp HĐQT chưa kịp 

thời, các thành viên HĐQT thường nhận được tài liệu trước giờ họp, không đủ 

thời gian nghiên cứu kỹ. 

4. Những kết quả đạt được : 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ): 

Chỉ tiêu 
 ế hoạch 

(Triệu đồng) 

Thực hiện 

(Triệu đồng) 

Tỷ lệ so với 

kế hoạch 

 (1) (2) (3)=(2)/(1) 

Doanh thu thuần 260.000 338.318 130,12% 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.400 159 6,62% 

Mức chia cổ tức 
10%/vốn điều 

lệ/năm 
0  

 

Kết quả kinh doanh năm 2019 không đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2019 đã thông qua vì nhiều lý do ảnh hưởng mà nhất là do ảnh 

hưởng từ đợt tái xét GMP kéo dài năm 2018, gây ngưng trệ sản xuất cũng như bán 

hàng.Trong khi thị trường hiện nay cạnh tranh rất khốc liệt, nên việc thiếu hàng 

bán trong một khoảng thời gian sẽ làm các doanh nghiệp đối thủ có cơ hội thay 



 

 

Báo cáo của Hội đồng quản trị 

 

4 

thế sản phẩm của công ty. Nguyên nhân nữa làm doanh số giảm sút là vì thay đổi 

chính sách bán hàng, thực hiện chính sách khoán, không phù hợp với hiện 

nay.Việc trích lập dự phòng và lãi vay tăng cũng là nguyên nhân làm giảm lợi 

nhuận. 

 HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban tổng giám đốc và người lao động của 

công ty đã toàn tâm toàn ý khắc phục các thiếu sót của nhà máy GMP, đặc biệt là 

Ban Tổng giám đốc đã khẩn trương điều chỉnh chính sách bán hàng và kết quả 

thực tế cho thấy từ tháng 4 năm 2019 doanh số bán hàng đang dần tăng hồi phục 

và sẽ đi vào ổn định trong thời gian đến. 

Do mức lợi nhuận sau thuế năm 2019 rất ít nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thông 

qua việc không  chia cổ tức năm 2019, chuyển lợi nhuận sang năm tài chính 2020. 

5. Lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2019, mức 

lương  thù lao chi trả cho HĐQT là : 

 

STT Chức danh Chuyên trách 

(đồng/người/tháng) 

Không chuyên trách 

(đồng/người/tháng) 

1 Chủ tịch HĐQT 40.000.000 6.000.000 

2 Ủy viên HĐQT   4.000.000 

 

 Tổng mức chi trả  lương và thù lao cho HĐQT năm 2019 là : 672.000.000 đồng 

 

     II. Báo cáo kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 201 -2020  

1. Tình hình nhân sự 

Tại phiên họp ĐHĐCĐ lần đầu ngày 25/03/2025, ĐHĐCĐ đã bầu ra Hội 

đồng quản trị gồm 05 thành viên và thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. 

Trong nhiệm kỳ có 03 thành viên HĐQT miễn nhiệm chức vụ là Ông Hoàng 

Minh Thắng ngày 28/04/2018, Ông Nguyễn Văn Thảo 27/04/2019 và Ông 

Nguyễn Thành Linh từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 

02/03/2020. Đồng thời đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Đức 

Thắng ngày 28/4/2018 và Ông Trần Anh Tuấn ngày 27/4/2019, bầu Ông Trương 

Thoại Nhân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/03/2020. Các thành viên 
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HĐQT và BKS hiện nay như sau : 

- Thành viên HĐQT :05 thành viên 

 Ông Trương Thoại Nhân  - Chủ tịch HĐQT 

 Ông Nguyễn Thành Linh - Thành viên 

 Ông Nguyễn Đức Thắng  - Thành viên 

 Ông Trần Anh Tuấn  - Thành viên 

 Bà Võ Kim Huệ   - Thành viên 

- Thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên 

 Bà Trần Thị Minh  - Trưởng Ban  

 Bà Hà Lan Anh   - Thành viên 

 Ông Dương Trường Sinh - Thành viên 

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT 

Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ đầu tiên của Công ty sau khi cổ phần hóa, 

nên bước đầu gặp không ít khó khăn về các quy định của công ty đại chúng, thêm 

vào đó là sự thay đổi các văn bản pháp luật trong ngành, áp dụng một số quy định 

mới, hơn nữa sức cạnh tranh thị trường ngày một lớn khiến doanh nghiệp gặp 

nhiều khó khăn. Trong nhiệm kỳ cũng xảy ra nhiều biến cố nhất là việc tạm 

ngưng sản xuất, đóng cửa nhà máy trong thời gian 05 tháng năm 2018 làm gián 

đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công đã luôn 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hơn nữa hầu như thành viên ban điều hành 

cũng đồng thời là thành viên HĐQT, do đó việc chỉ đạo, điều hành và thay đổi các 

chính sách phù hợp với tình hình kịp thời hơn. 

Tăng trưởng bình quân doanh thu trong nhiệm kỳ  là 6,4%, chia cổ tức năm 

2015, 2016,2017 đạt kế hoạch, các năm 2018 và 2019 không đạt kế hoạch về chỉ 

tiêu này. 

3.  ết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai 

kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 2015-

2020 đã đạt được kết quả như sau: 

3.1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn 
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ĐVT : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 
TTBQ 

(%) 

Vốn CSH 18.951 19.896 22.973 21.471 21.518 3,22% 

Vốn Điều lệ 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500  

 

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 

TTBQ 

(%) 

Doanh thu 

thuần 
263.888 320.872 245.088 256.004 338.318 6,40% 

Lợi nhuận 

trƣớc thuế 
2.458 2.579 1.736 307 364 -37,95% 

Cổ tức (%) 8% 9% 9% 0% 0%  

 

4. Tình hình quản trị công ty 

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về nhân sự, đầu tư, ban 

hành và sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế Lương, 

Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Nợ,…nhằm định hướng và điều chỉnh để phù 

hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp cũng như các cơ chế, chính sách của 

Nhà nước và pháp luật. 

5. Lương và thù lao của HĐQT: 

Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua hàng 

năm tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và được chi trả đúng theo quy định.  

Tổng mức chi trả lương và thù lao các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ là  : 

2,162 tỷ đồng 

6. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và Nghị quyết của HĐQT 

Hội đồng quản trị tổ chức họp ít nhất một lần mỗi quý, ngoài ra các phiên họp 

định kỳ, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên về các vấn đề 

thuộc thẩm quyền HĐQT hoặc các vấn đề cấp thiết khác để kịp thời đưa ra các 

Nghị quyết, quyết định, định hướng sản xuất, kinh doanh. 

Trong nhiệm kỳ đã ban hành 46 Nghị quyết và 34 Quyết định để thông qua các 
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vấn đề theo đúng thẩm quyền. 

7. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý 

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực 

hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban ĐIều hành 

dưới dự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành các 

nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh rất khó khăn. Và trước 

kết quả đạt được HĐQT cũng đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban điều hành đã đưa 

nhà máy hoạt động trở lại và kịp thời điều chỉnh chính sách bán hàng,… đưa công 

ty bước đầu trở về trạng thái dần ổn định. 

     III. Phƣơng hƣớng hoạt động năm 2020. 

1. Các chỉ tiêu chính. 

  STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

 (Triệu đồng) 

So với TH  

năm 2019  

1 Doanh thu thuần 307.000 91,5% 

2 Lợi nhuận trước thuế 700 192,3% 

3 
Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối 
560 352,2% 

4 
Mức chia cổ tức/vốn điều 

lệ/năm 
03%/ vốn điều lệ 

 

 

- Doanh thu hàng sản xuất: tiếp nối những thành tựu bước đầu trong năm 2019 từ 

việc tổ chức, xây dựng lại hệ thống kinh doanh cũng như đổi mới chính sách bán 

hàng, chương trình khuyến mãi, chiết khấu, mở rộng thị trường, phát triển danh mục 

sản phẩm, thêm vào đó việc đi vào hoạt động của dây chuyển sản xuất GMP Thực 

phẩm chức năng trong năm 2020 Công ty dự kiến tiếp tục đẩy mạnh doanh thu hàng 

sản xuất, tăng 118% so với thực hiện 2019. 

- Doanh thu hàng nhập khẩu ủy thác: Các chi nhánh công ty hiện đang nhập khẩu ủy 

thác cho khách hàng và nhận phí ủy thác nhưng ký hợp đồng kinh tế do khách hàng 

yêu cầu (bản chất vẫn là hợp đồng ủy thác nhập khẩu). Năm 2020, theo ý kiến của 

HĐQT yêu cầu phải thực hiện chuyển đổi từ hợp đồng kinh tế sang hợp đồng ủy thác 

nhập khẩu. Trong trường hợp ký hợp đồng ủy thác thì phải có cam kết nợ 3 bên nhằm 
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phòng ngừa rủi ro trong tài chính. Các chi nhánh đã xây dựng kế hoạch giảm doanh 

thu trong năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy sẽ khiến cho doanh thu 

hàng nhập khẩu năm 2020 của Công ty dự kiến sẽ giảm, chỉ bằng 85% so với thực 

hiện năm 2019. 

- Tiếp tục triển khai chính sách bán hàng hiện nay, tuyển thêm trình dược viên, mở 

rộng thị trường. 

- Tập trung chính sách phát triển hàng mới, triển khai các mặt hàng đã có số đăng ký 

để bổ sung danh mục sản phẩm bán hàng. 

- Tiếp tục triển khai, giải quyết dứt điểm các dự án chưa thực hiện được từ năm 2019. 

2. Công tác quản trị: 

- Chú trọng công tác nhân sự, kết hợp với Ban điều hành xây dựng chính sách đã ngộ 

người lao động giỏi và tâm huyết với công ty.  

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều hành 

hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. Phát 

huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tinh thần 

trách nhiệm. 

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa 

trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành.  

IV. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 

 Các chỉ tiêu tài chính chính: 

Đvt    riệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Doanh thu thuần 307.000 322.400 338.500 355.400 373.200 

Lợi nhuận trƣớc thuế 700 1.200 1.500 2.000 2.700 

Chia cổ tức 3% 3% 7% 10% 10% 

 

 Định hướng trong ngắn hạn: 

- Ổn định sản xuất, tối đa công suất sử dụng máy móc của nhà máy mang lại hiệu quả 

trong sản xuất kinh doanh. 

- Khắc phục các tồn tại của nhà máy về con người cũng như máy móc, quy trình sản 

xuất,… giảm tối đa tình trạng xử lý, hư hủy. 
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- Triển khai dự án xây khu kho và văn phòng cho thuê tại Hòa Minh, kế hoạch năm 

2021 đưa vào hoạt động. 

- Tập trung đăng ký sản phẩm mới mang tính chiến lược. 

- Sàng lọc, lựa chọn một số sản phẩm  đã được cấp số đăng ký chưa sản xuất và một 

số sản phẩm thử tương đương sinh học chuẩn bị cấp số đăng ký để lên kế hoạch bán 

hàng nhằm thay thế các sản phẩm chủ lực đang bán đã hết số đăng ký. 

 Định hướng trong dài hạn : 

- Công ty dự kiến sẽ làm việc với UBND  thành phố  Đà Nẵng  để đổi vị trí 115 Ngô 

Gia Tự hiện nay để lấy một lô đất tại Khu công nghệ cao với diện tích khoảng 1ha 

đến 1,5ha để di dời nhà máy, xây dựng nhà máy diện tích khoảng 2.000 m2 , nhà kho 

diện tích khoảng 1.500 m2 . Nhà máy mới sẽ hoạt động với chức năng sản xuất chính 

là sản xuất thuốc tân dược, thuốc đông dược, thực phẩm chức năng, thuốc dùng 

ngoài. 

- Đánh giá hoạt động của Kho và văn phòng cho thuê tại Hòa Minh nếu hoạt động tốt 

sẽ tiến hành nâng cấp để  kho đạt chuẩn GSP hoặc tiếp tục xin cấp phép xây dựng 

thêm nhằm tối đa hóa lợi nhuận. 

 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 TRƢƠNG THOẠI NH N 

Nơi nhận : 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- TK công ty; 
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CÔNG TY CỔ PHẦN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                  Số : 01/BC                                       Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

      

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ  

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

 

Kính gửi :  Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2019: 

1. Tình hình chung: 

- Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn của các doanh nghiệp dược Việt Nam. 

Việc phân nhóm dược phẩm giúp đánh giá, phân loại theo xu hướng hội nhập 

khu vực và quốc tế là cần thiết. Tuy nhiên những doanh nghiệp không chuyển 

mình kịp xếp vào nhóm cuối như Công ty CP Dược trung ương 3 phải chịu sự 

cạnh tranh khốc liệt về giá và gần như không thể tham gia đầu thầu thuốc vào 

hệ thống bảo hiểm y tế. 

- Việc xin cấp số đăng ký sản xuất yêu cầu ngày càng chặt chẽ, là rào cản lớn 

đối với các doanh nghiệp nhỏ, một số số đăng ký cũ không đủ điều kiện tái cấp 

làm suy giảm nghiêm trọng tới doanh số sản xuất. 

- Giá cả nguyên liệu đầu vào chủ yếu là mua trong nước, không có vốn nên mua 

số lượng nhỏ, giá tăng liên tục, nhiều loại khó kiếm. 

- Công ty CP Dược trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ, chịu ảnh hưởng sâu sắc 

theo tình hình chung của ngành, mặt khác cộng thêm khó khăn về tài chính 

cũng là vấn đề nan giải chưa có giải pháp tháo gỡ. 

2. Các mặt đạt đƣợc: 

- Tiếp tục củng cố sản xuất, đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa theo yêu cầu 

của bộ phận kinh doanh. Năng lực và công suất nhà máy đã tăng đáng kể. 

- Việc củng cố hệ thống kinh doanh tới cơ sở đã phát huy hiệu quả, doanh số đã 

có những bước tăng trưởng ổn định. 
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- Triển khai cơ bản chủ trương giữ đất Hòa Minh để nhanh chóng đưa dự án thực 

hiện kịp tiến độ trong tháng 3/2020. 

- Cho cán bộ nhân viên khối văn phòng nghỉ hết ngày thứ 7 và tăng lương cho 

nhóm trực tiếp sản xuất. 

3. Những hạn chế còn tồn tại:  

- Chất lượng nhân sự và cơ cấu tổ chức bộ máy không phù hợp do công suất nhà 

máy quá nhỏ, lao động trực tiếp chưa tới 30%, cán bộ quản lý và chuyên môn 

phụ trợ trên 70%. 

- Quy mô sản xuất của nhà máy nhỏ nên công suất không cao, công ty chỉ sửa 

chữa điều chỉnh nhỏ chứ không thể xây mới được. 

- Vốn quá nhỏ 17,5 tỷ đồng, năng lực tài chính yếu không đủ đáp ứng nhu cầu 

hoạt động trong khi chi phí tài chính lớn. 

- Giá thành sản phẩm cao do các chi phí vượt mức thông thường chủ yếu là tiền 

lương, tiền công và chi phí tài chính. 

- Số lượng sản phẩm ít, số đăng ký mới hầu như không có chỉ gia hạn thêm được 

01 năm, giá thành cao nên sức cạnh tranh trên thị trường kém, kinh doanh khó 

khăn. 

- Không có điều kiện để xây dựng kế hoạch, phát triển lâu dài do không có 

nguồn lực tài chính cụ thể khi nào được tăng vốn. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: 

1. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện trong năm 2019  

        Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2019 

Thực hiện 

năm 2019 

Tỷ lệ TH so 

với KH 

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 260.000 338.318 130% 

2 Giá vốn hàng bán 232.900 306.985 132% 

5 Lợi nhuận gộp = (3)-(4) 27.100 31.332 116% 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 300 230 77% 

7 Chi phí tài chính 3.500 4.310 123% 

8 Chi phí bán hàng 9.750 12.362 127% 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.350 14.883 131% 
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10 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

=(5)+(6)-(7)-(8)-(9) 
2.800 7 0,25% 

11 Thu nhập khác 200 604 302% 

12 Chi phí khác  247  

13 Tổng lợi nhuận trước thuế = (10)+(11)-(12) 3.000 364 12% 

14 Thuế thu nhập DN phải nộp  205  

15 Lợi nhuận sau thuế =(13)-(14) 2.400 159 7% 

 

 Đánh giá kết quả thực hiện: 

1. Doanh thu 

Tổng doanh thu thuần năm 2019 là: 338,3 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2019 là 

260 tỷ đồng thì đạt 130%. 

a. Doanh thu hàng nhập khẩu của 2 chi nhánh:  

- Hiện tại Công ty vẫn thực hiện hình thức khoán và nộp nghĩa vụ đối với 2 chi 

nhánh.  

- Doanh thu hàng nhập khẩu ủy thác 02 chi nhánh theo kế hoạch năm 2019 là 190 

tỷ đồng, thực hiện năm 2019 là 275,7 tỷ đồng, đạt 145% so với kế hoạch. 

b. Doanh thu hàng sản xuất: 

Doanh thu thuần bán hàng sản xuất của công ty đạt 61 tỷ đồng, kế hoạch năm 

2019 là 70 tỷ đồng, chỉ đạt 87% so với kế hoạch. 

c. Nguyên nhân: 

- Do trong năm 2018 Nhà máy ngừng sản xuất và củng cố 5 tháng, nên doanh số bị 

giảm sút do không có hàng cung ứng, thị trường bị thu hẹp, khách hàng bị mất 

nhiều. 

- Trong 04 tháng đầu năm 2019, chiến lược bán hàng khoán cho các chi nhánh, đại 

lý, cắt bán trọn lô bị thất bại nên ảnh hưởng đáng kể đến cả năm 2019. Từ tháng 

05/2019 Công ty đã tiến hành thay đổi chính sách bán hàng, củng cố đẩy mạnh 

công tác kinh doanh bán hàng sản xuất, trong đó ưu tiên chiến lược phát triển 

kinh doanh, tuyển dụng một số vị trí kinh doanh, thay đổi cơ cấu nhân sự kinh 

doanh, xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp, thay đổi mẫu mã sản phẩm, 

mở rộng kênh bán hàng OTC, tập trung điều hành chỉ đạo công tác kinh doanh 

đẩy mạnh doanh số. Tuy nhiên việc đầu tư các chương trình tiếp thị, bán hàng và 
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việc xây dựng lại hệ thống làm tăng chi phí, ảnh hưởng một phần tới lợi nhuận 

nhưng đã cũng cố lấy dần lại lượng khách hàng đã mất. 

2. Về chi phí:  

- Các khoản chi phí trong năm vừa qua của Công ty cũng đã tăng đáng kể. Để 

tồn tại và phát triển, năm 2018 và 2019 Công ty cũng đã đầu tư hơn 6,4 tỷ 

đồng để mua sắm nhiều trang thiết bị, máy móc để phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh góp phần tăng năng suất của nhà máy, thay thế các thiết bị hư 

hỏng đã lâu không đạt tiêu chuẩn sử dụng.  

- 04 tháng đầu năm 2019 doanh số bán hàng sản xuất của công ty chỉ đạt 30% 

doanh số kế hoạch nên công ty đã chủ động đầu tư các chương trình, chính 

sách bán hàng như hạ giá, tăng chiết khấu, xây dựng các chương trình khuyến 

mãi lớn nên chi phí tăng cao nhưng cũng đã có hướng tích cực tăng trưởng rõ 

nét ở các tháng cuối năm 2019 nhưng cũng tạo đà tăng trưỏng cho năm 2020. 

- Trích lập dự phòng theo đối với các mặt hàng nguyên vật liệu, bao bì tồn đọng 

từ các năm trước để lại. 

- Nguồn vốn hạn chế nên không thể mua các đơn hàng nguyên liệu lớn, chủ yếu 

là các đơn hàng nhỏ lẻ nên giá bán cao và phải thanh toán tiền mặt nên càng 

làm nguồn tài chính thêm bị động. 

 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020: 

1. Đặc điểm tình hình: 

a. Thuận lợi 

- Đã củng cố lại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đầu tư thêm máy móc thiết bị 

phục vụ việc sản suất nhằm tăng công suất của nhà máy, đảm bảo cung cấp 

đầy đủ hàng hóa để tiếp tục phát triển và nâng cấp hệ thống kinh doanh.  

- Đầu tư dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng, dự kiến sẽ đi vào hoạt 

động trong Quý III/2020. 

- Nhân sự quản lý của công ty được kiện toàn lại, tiết giảm và tinh gọn, phân 

quyền trách nhiệm rõ ràng hạn chế chi phí tối đa, nhân sự nhà máy được đạo 

tạo, quy hoạch tinh gọn và ý thức trách nhiệm được nâng cao huy vọng sẽ tạo 

đà phát triển cho năm 2020. 

- Tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của Tổng Công ty Dược Việt Nam – 

CTCP. 
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b. Khó khăn 

- Cần tìm nguồn lực tài chính để đầu tư thực hiện các dự án tại Hòa Minh và 

Xưởng GMP thực phẩm chức năng. 

- Số đăng ký thuốc đến 31/12/2019 còn 68 số đăng ký, (trong năm 2019 có 24 

số hết số đăng ký và được gia hạn thêm 17 số đăng ký). Một số mặt hàng 

chính hết số đăng ký nên nguồn hàng kinh doanh không ổn định, thị phần kinh 

doanh bị thu hẹp.  

- Cơ cấu tổ chức, thói quen của CBCNV cũng như trình độ, năng suất lao động 

thấp, tính kỷ luật và hợp tác nội bộ yếu. 

- Chi phí lương cho bộ phận quản lý và bộ phận gián tiếp quá cao so với quy 

mô hoạt động của công ty nên khó khăn trong chi phí lương. 

- Thiếu sản phẩm có sức cạnh tranh, giá thành cao, lợi nhuận thấp, chi phí cao. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2020 

So sánh với 

thực hiện 

năm 2019 

I DOANH THU THUẦN Triệu đồng 307.000 91% 

a Doanh thu hàng NK Triệu đồng 235.000 85% 

b Doanh thu hàng sản xuất Triệu đồng 72.000 118% 

II 
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC 

THUẾ  
Triệu đồng 700 192% 

III 
TỔNG LỢI NHUẬN SAU 

THUẾ  
Triệu đồng 560 352% 

IV CỔ TỨC % 3  

3. Các giải pháp thực hiện: 

- Kiện toàn lại nhân sự quản lý, bộ phận nhân sự gián tiếp theo hướng tinh gọn, 

phân quyền hạn, trách nhiệm nghĩa vụ  rõ ràng, có chuyên môn, ý thức trách 

nhiệm  

- Củng cố lại bộ máy sản xuất và quản trị chất lượng công ty cần tuyển dụng 

nhân sự nhà máy có trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp. 
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- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng nhân sự đáp ứng tốt công 

tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Tái cơ cấu hệ thống kinh doanh cho phù hợp với quy mô và năng lực của công 

ty cụ thể xây dựng các bộ phận bán hàng cho các địa bàn như : Miền nam 

(Miền đông, Miền tây) ; Miền trung (Bắc miền trung, Nam miền trung và trung 

miền trung); Miền Bắc giao cho các đại lý có năng lực uy tín phụ trách. 

- Tăng cường tìm đối tác uy tín, đủ năng lực để phân phối trọn lô, độc quyền sản 

phẩm hoặc sản xuất gia công để phát huy tối đa công suất nhà máy. 

- Cần quản trị tốt rủi ro tài chính, trọng yếu là công nợ và tiết giảm chi phí. 

- Phát huy và đẩy mạnh sản xuất, phân phối các sản phẩm hiện có. 

- Bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ khó 

khăn thực hiện kế hoạch cụ thể. 

- Triển khai phát triển dây chuyền sản xuất GMP Thực phẩm chức năng, chuyển 

hướng tập trung phát triển dòng sản phẩm này và nhận gia công từ các đối tác. 

- Củng cố danh mục sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng mà công ty đã và 

đang được cấp, đảm bảo chất lượng, tăng năng suất và giảm hư hao đồng thời 

hạ giá thành sản phẩm. 

   

  TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận                                                    

- Tổng Công ty  Dược Việt Nam – CTCP; 

- HĐQT; 

- Các Phó tổng giám đốc; 

- VT; 

        NGUYỄN ĐỨC THẮNG 
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             CÔNG TY CỔ PHẦN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                    DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                   

                                Số : 06 /BKS                                                Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2020.   

                                                                               

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

 

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc Trung Ƣơng 3 

 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động Công ty; 

- Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ 

Phần Dược Trung Ương 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & 

Young Việt Nam. 

 

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả 

hoạt động của Công ty trong năm 2019 với các nội dung như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

 Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát (BKS) Công ty hiện có 03 thành viên đã được đề cử tại Đại hội đồng 

cổ đông thường niên: 

- Bà Trần Thị Minh  - Trưởng ban 

- Bà Hà Lan Anh – Thành viên 

- Ông Dương Trường Sinh – Thành viên 

Trong đó: 02 thành viên đang công tác tại Công ty và Bà Hà Lan Anh công tác 

tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. 

 Hoạt động của BKS năm 2019 

 Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát 

theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; 

giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước, các quy chế quản 

trị nội bộ của công ty.  

 Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của Công 

ty; phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty giám sát : Công tác quản 

lý, điều hành, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác kế toán, lập báo cáo tài 

chính, công tác ký kết thực hiện thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ… 

 Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 

về kế hoạch kinh doanh hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh 

doanh. 

 Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp định kỳ, đột xuất khi nhận được 

thư mời; phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc sửa đổi 
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cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn 

chủ sở hữu với mục đích bảo toàn vốn. 

II. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

 BKS được cung cấp các thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, tham gia tất cả các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.  

  Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc 

trong xây dựng các quy chế quy định tại Công ty 

 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Công tác quản lý điều hành: 

- Bổ sung ban hành các quy trình, quy định, quy chế phục vụ công tác quản lý 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Chỉ đạo khắc phục, sửa chữa công tác mua sắm sửa chữa máy móc. 

- Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng Xưởng GMP thực phẩm chức năng, dự án 

đất Hòa Minh 

2.  Hoạt động đầu tƣ: 

- Công ty đã đầu tư sửa chữa lại một số máy móc thiết bị đã nghiệm thu đưa 

vào sử dụng. 

- Dự án Hòa Minh đã thực hiện việc xin phép, thiết kế đang chờ phê duyệt 

phương án. 

3.  Công tác khác: 

- Tiền lương và chế độ chính sách thực hiện đúng qui định, không nợ lương bảo 

hiểm hay chính sách đối với người lao động. 

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT 

- HĐQT tổ chức họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

từng thời kỳ. 

- Các nghị quyết lãnh đạo điều hành đều thông qua họp HĐQT; Những việc gấp 

rút Hội đồng quản trị chủ động xin ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban 

hành nghị quyết. 

- HĐQT đã đưa ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm, nhưng chưa có 

các biện pháp cụ thể, các định hướng chiến lược cho công tác quản lý điều 

hành.  

V. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH 

DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019: 

1. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty: 

 Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh. 

 Công tác tài chính kế toán của công ty tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm 

toán Việt Nam. 

 Hoạt động tài chính có Thanh tra Bộ Tài chính kiểm tra trong tháng 9/2019 
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 Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young 

Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 

 Công ty cơ bản đã thực hiện đúng quy định của luật kế toán, chế độ kế toán, 

chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Việc lập, luân chuyển sử dụng chứng từ kế toán đảm bảo 

hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. 

 Chứng từ sổ sách kế toán lưu trữ, biểu mẫu phù hợp, việc hạch toán trên máy và 

được in ra lưu trữ theo qui định 

 Nhìn chung, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán đã phản 

ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019. 

2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động đạt đƣợc năm 2019: 

Sau khi xem báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Ban 

kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo với số liệu như sau: 

T

T 
Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

2018            

Kế 

hoạch  

2019 

Thực 

hiện 

2019 

Tỷ lệ (%)       

Thực hiện 2019  

KH 

2019 

TH 

2018 

1. Vốn điều lệ Tỷ đồng 17,5 17,5 17,5 100 100 

2. Doanh thu thuần Tỷ đồng 256 260 338 130 132 

3. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,307 3,0 0,364 12 119 

4. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 0,203 2,4 0,159 6,6 78 

5.  Tỷ lệ chia cổ tức 

/VĐL/năm 
% 0 10 0 0 0 

 

Trong năm 2019, Doanh thu hợp nhất vượt 30% so với kế hoạch đề ra, và có tăng 

trưởng so với năm 2018 là 32%, ở đây doanh thu XNK tăng mạnh nhưng doanh thu hàng 

sản xuất vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời các chỉ tiêu hợp nhất khác cũng chưa hoàn 

thành, lợi nhuận sau thuế năm nay là 159 triệu đồng chỉ đạt 6,6% so với kế hoạch đề ra và 

chỉ đạt 78% so với lợi nhuận năm 2018. Lợi nhuận năm 2018 đã giảm mạnh không đạt kế 

hoạch là có nhiều nguyên nhân đã phân tích trong báo cáo năm 2018 năm nay lại giảm 

hơn năm 2018 chỉ đạt 78%, do các chi phí khắc phục nhiều, chi phí tái cấu trúc thay đổi 

chính sách bán hàng, nhân sự tăng,  mặc dù vậy công ty vẫn tích cực nổ lực đảm bảo công 
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ăn việc làm thường xuyên cho người lao động, thực hiện đúng đủ chính sách cho người 

lao động không nợ BHXH, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ đúng qui định. 

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: 

- Ban điều hành và HĐQT đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với 

các chỉ tiêu như sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2020 

1. Doanh thu Tỷ đồng  307 

2. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng         0,7 

3. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng           0,56 

4.  Tỷ lệ chia cổ tức /VĐL/năm %    03 

 

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

- HĐQT chưa quyết liệt đưa ra các giải pháp tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng 

mắc trong năm, chưa có các quyết sách thúc đẩy công tác kinh doanh. 

- HĐQT cần có biện pháp xử lý dứt điểm các hệ lụy tài chính. 

- HĐQT cần quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các quyết sách thúc đẩy kinh 

doanh hàng sản xuất và cắt giảm chi phí. 

- Các dự toán công tác đầu tư cần được quyết định dứt khoát giữa Ban điều hành và 

HĐQT để nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện phân tích kịp thời cung cấp những thông 

tin hữu ích cho lãnh đạo. 

- Ban điều hành xem xét hiệu quả kinh doanh tại từng khu vực và có kế hoạch quản 

lý phù hợp, đạt hiệu quả kinh doanh. 

 

VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

 - Xây dựng kế hoạch làm việc năm 2020. 

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình 

hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020, giám sát việc triển khai các chiến 

lược và định hướng Công ty. 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn liên quan đến công tác kiểm soát. 
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Trên đây là báo cáo kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông. 

Trân trọng./. 

 

          T/M BAN KIỂM SOÁT 

Nơi nhận:         Trƣởng ban 

- HĐQT, BTGĐ; 

- Lưu: VT, BKS. 

 

 

                                                                            TRẦN THỊ MINH 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Số : 214/TTr-HĐQT                                         Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 

Và Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2020  

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 

 

       Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến một số chỉ tiêu tài 

chính năm 2020, như sau : 

1. Chi tiết chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019: 

   ĐVT: Triệu đồng 

STT Khoản mục 
Thực hiện 

(Triệu đồng) 

Tỷ lệ so với kế 

hoạch 

1 Doanh thu thuần   338.318 130,12% 

2 Lợi nhuận trước thuế 364 12,13% 

3 Lợi nhuận sau thuế 159 6,64% 

4 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối 
159 6,64% 

 

 

2. Đề xuất phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2019 : 

Theo kết quả báo cáo tài chính năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2019 rất ít, Hội 

đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2019. 

Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuy n sang năm tài chính 2020. 

 

3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2020: 

           ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

năm 2020 

Tỷ lệ so với 

năm 2019 

1 Tổng doanh thu thuần 307.000 91,5% 

2 Lợi nhuận trước thuế  700 192,3% 
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3 Lợi nhuận sau thuế  560 352,2% 

4 Cổ tức 3%/ vốn điều lệ  

 

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và bi u quyết thông qua ./. 

   

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 TRƢƠNG TH  I NH N 

  

Nơi nhận : 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- TK công ty; 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 215/TTr-HĐQT  

Đà Nẵng , ngày 12 tháng 5 năm 2020 
 

 

TỜ TRÌNH 

V/v : Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,  

Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2019 

Kế hoạch chi trả thù lao, lương năm 2020 

 

 

Kính trình:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội    Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 ; 

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thƣ ký công ty  

và lƣơng của Tổng giám đốc năm 2019 

 Mức chi trả thù lao, lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2019 

 

 

STT 
Chức danh 

Số 

lƣợng 

Kế hoạch  

năm 2019 

(đồng/người/

tháng) 

Thực hiện 

năm 2019 

(đồng/người/

tháng) 

Ghi chú 

I Hội đồng quản trị 5    

1 Chủ tịch HĐQT 

(Chuyên trách) 

1 40.000.000 40.000.000  

2 Ủy viên HĐQT  4 4.000.000 4.000.000  

II Ban kiểm soát 3    

1 Trưởng ban kiểm soát 

(Không chuyên trách) 

1 4.000.000 4.000.000  

2 Thành viên ban kiểm soát 2 2.000.000 2.000.000  

III Tổng giám đốc 1 35.000.000 35.000.000  

IV Thƣ ký công ty 1 2.000.000 2.000.000  

 

Tổng cộng khoản chi thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và thư 

ký công ty là : 672.000.000 đồng 

      Như vậy việc chi trả thù lao, lương cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 
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Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. 

2. Kế hoạch chi trả thù lao, lƣơng năm 2020 

   Để nâng cao trách nhiệm gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

 Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao, lương 

cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), 

Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 

2020như sau: 

- Thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

 

STT Chức danh Chuyên trách 

(đồng/người/tháng) 

Không chuyên trách 

(đồng/người/tháng) 

 Hội đồng quản trị   

1 Chủ tịch HĐQT 40.000.000 6.000.000 

2 Ủy viên HĐQT   4.000.000 

II Ban kiểm soát   

1 Trưởng BKS 15.000.000 4.000.000 

2 Thành viên BKS  2.000.000 

- Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng 

- Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng 

Tiền thù lao,lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư 

ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng. 

Trân trọng ./. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận : CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- HĐQT; 

- BKS; 

- TK công ty;  
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 07/TTr - BKS  
                      

                  Nẵ  ,    y 12 tháng 5       20 

      TTỜỜ  TTRRÌÌNNHH  
V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

  Kính trình: Đại hội đồng cổ đông  

-     cứ Luật doa          số 68/2014/QH13 đã đ ợc Quốc  ộ    ớc  ộ    òa Xã 

   ộ    ủ    ĩa V  t Na  t ô   qua    y 26/11/2014 ; 

-     cứ t ô   t    ớ   dẫ   ột số đ ều của N  ị  ị   số 71/  17 /N -CP ngày 

6/6/2017 của c í     ủ   ớ   dẫ  về quả  trị cô   ty á  dụ   đố  vớ  cô   ty đạ  c ú   

do Bộ       í   ba          y   / 9/  17; 

-     cứ   ều     oạt độ   v  tổ c ức của  ô   ty  ổ   ầ  D ợc  ru    ơ   3 ; 

 Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phù hợp với 

các quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định về lập báo cáo tài chính hợp 

nhất, để cho việc hợp nhất báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Dược Việt 

Nam – CTCP được thuận lợi đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn 

đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cùng với lựa chọn của Tổng công ty 

Dược Việt Nam – CTCP. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT; 

 

 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

TRẦN THỊ MINH 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

______________ 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

 

Kính gửi : BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

 

Tên tổ chức/ cá nhân : …………………………………………………………… 

Giấy CMND số (1): ……….. ……cấp ngày……………….. tại……………………..……… 

Địa chỉ thường trú (2): ……………………………………………………………..………… 

Số cổ phiếu nắm giữ (mệnh giá 10.000đ/CP): ………………………………………………. 

Mã số CĐ : …………………… 

Tôi đồng ý ủy quyền cho : 

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

Mã số CĐ (nếu có): …………………………………………………………………………… 

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

Hoặc ủy quyền cho: 

Ông Trương Thoại Nhân  Chủ tịch HĐQT  

Ông Nguyễn Đức Thắng  Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Thành Linh  Thành viên HĐQT  

Ông Trần  nh Tuấn  Thành viên HĐQT 

Bà Võ Kim Huệ   Thành viên HĐQT 

Được đại diện …………………..cổ phiếu mà tôi sở hữu, để thay tôi tham dự Đại Hội cổ đông và đại 

diện tôi tham gia biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách mà Đại Hội quy 

định. 

Giấy ủy quyền chỉ có giá trị tham dự Đại hội nói trên và người được ủy quyền không được ủy quyền 

lại. 

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của 

Pháp luật và của Điều Lệ công ty. 

  ……….., ngày……. tháng ……….năm 2020 

 Người được ủy quyền Người ủy quyền 

 (ký và ghi rõ họ tên)  (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú : 
Nếu cổ đông là pháp nhân , các khoản (1), (2) và (3) sẽ ghi như sau : 

(1) Số Giấy Phép Kinh Doanh 

(2) Địa chỉ trụ sở chính. 

(3) Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). 

Người được ủy quyền khi đi tham gia Đại Hội cần mang theo CMND, CMND bản sao của người ủy quyền, tài 

liệu dự họp và giấy Ủy quyền bản chính. 
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