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BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2018
Chính sách chất lượng khẳng định sự lựa chọn định hướng của 
công ty nhằm vào khách hàng, mục tiêu xuyên suốt mà công ty đã 
và đang theo đuổi nhằm hướng đến những giá trị cốt lõi và lâu dài 
trong quá trình hoạt động và phát triển

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC -  TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

C H Ă M  S Ó C  S Ứ C  K H Ỏ E  -  C H I A  S Ẻ  N I Ề M  V U I
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ đông,

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và 

toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Dược – Trang 

thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), tôi xin gửi đến tất cả quý vị 

lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất.

Bidiphar bước vào thực hiện kế hoạch năm 2018 với nhiều 

khó khăn thử thách. Thị trường Dược phẩm xuất hiện sự cạnh 

tranh gay gắt từ các doanh nghiệp ngoài ngành trong nước và 

những doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực về công nghệ và 

tài chính mạnh mẽ. Đồng thời, các chính sách quản lý Nhà 

nước về dược phẩm hiện tại vẫn đang có nhiều bất cập, gây khó 

khăn cho công tác đấu thầu giá thuốc tại hệ thống các bệnh 

viện. 

Tuy nhiên, cùng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận tâm và 

tận hiến của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty, Bidiphar 

(DBD) đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, đồng 

thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững, có 

trách nhiệm với xã hội và bảo vệ môi trường.

Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển, cải tiến chất lượng 

sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại vào dây chuyền sản 

xuất nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm; xây dựng hệ 

thống phân phối hiện đại; phát huy hiệu quả phần mềm quản 

trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP-ERP; tiết giảm tối đa 

chi phí; hoàn thiện cơ chế kinh doanh, bám sát nhu cầu của 

từng khu vực thị trường; tổ chức phân tích thường xuyên tình 

hình tài chính; chú trọng thông tin kịp thời, công tác quản trị; 

cung cấp thông chính xác cho việc ra các quyết định quản lý,…

là các giải pháp mà Bidiphar đã và đang triển khai thực hiện.

Nhờ vây, năm 2018 mặc dù lợi nhuận có sự sụt giảm nhẹ 

so với năm 2017 nhưng các hệ số thanh khoản của DBD 

tăng mạnh, trong đó hệ số thanh toán đạt 2,05 lần cho thấy 

thành quả tích cực của các công tác vận hành sản xuất và 

tiết giảm chi phí của đội ngũ Lãnh đạo cùng những nỗ lực 

gia tăng năng xuất và hiệu quả lao động của toàn thể công 

nhân viên công ty ở kỳ kinh doanh vừa qua nhằm đảm bảo 

tình hình tài chính của công ty. Đặc biệt, DBD đã được Bộ 

Khoa học và Công nghệ trao Danh hiệu “Doanh nghiệp 

đổi mới công nghệ tiêu biểu năm 2018” theo quyết định số 

2870/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2018.

Những thành quả trên đạt được là nhờ sự đồng hành, sát 

cánh chung tay của quý cổ đông, quý khách hàng và các nhà 

đầu tư, chúng tôi xin trân trọng và gửi đến tất cả quý vị lời 

cảm ơn chân thành nhất.

Năm 2019, Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng 

trưởng trên 6%, thu hút hàng loạt các dòng vốn đầu tư nước 

ngoài do hiệu lực của các hiệp định thương mại tự do quốc 

tế và khu vực; điều này sẽ thúc đẩy sản xuất và gia tăng 

mức sống của người dân, từ đó tạo điều kiện mở rộng và 

phát triển cho ngành Dược phẩm nói chung và DBD nói 

riêng. Áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài 

cũng sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn đòi hỏi nỗ lực và 

quyết tâm cao hơn từ DBD để giữ vững vị thế của mình. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin tưởng rằng nó sẽ mang lại 

nhiều cơ hội cho DBD về khả năng tiếp cận, liên kết hợp tác 

công nghệ với các đối tác lớn nước ngoài, làm tiền đề cho 

DBD đổi mới và hội nhập.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, cùng 

với sự quyết tâm cao nhất của tập thể Hội đồng 

Quản trị, Ban Điều hành, người lao động đang làm 

việc tại Bidiphar và sự ủng hộ của quý cổ đông, 

các đối tác, khách hàng, chúng tôi tin tưởng hoàn 

thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 đề ra, tiếp tục củng cố 

và nâng cao thương hiệu Bidiphar trên thị trường 

trong nước và quốc tế. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin cam kết sẽ nỗ 

lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Bidi-

phar trong tương lai, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, 

người lao động, khách hàng, đối tác và các bên liên 

quan khác.

Kính chúc tất cả quý vị Sức khỏe, Hạnh phúc và 

Thành công!

Nguyễn Văn Quá

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tháng 4 năm 2019
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PHẦN I
THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Tên tiếng Anh : BINH DINH PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUYPMENT 
JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán : DBD
Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số : 4100259564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 

01/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 25/10/2016
Vốn điều lệ : 523.790.000.000 đồng

Trụ sở chính : 498 Nguyễn Thái Học – phường Quang Trung - thành phố Quy Nhơn – 
tỉnh Bình Định

Số điện thoại : 256.3846500
Số fax : 256.3846846
Website :  www.bidiphar.com
Sàn niêm yết : HOSE

TỔNG QUAN VỀ BIDIPHAR

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
NGÀNH NGHỀ & ĐỊA BÀN KINH DOANH
NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CÁC RỦI RO
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1989

1976 1994

2007

1995

1999

2005

2006

2008

19861979

1988

1980

1983

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN

Từ nền tảng Xưởng Dược thuộc Ban quân 
dân y khu 5, hình thành các đơn vị của tỉnh 
hoạt động trong ngành dược và trực thuộc 
Công ty Y tế Nghĩa Bình, bao gồm: Công ty 
Dược phẩm Dược liệu Nghĩa Bình, Xí ng-
hiệp Dược phẩm Nghĩa Bình, Công ty vật tư 
Y tế Nghĩa Bình, Trạm nghiên cứu Dược liệu 
Nghĩa Bình.

Thành lập Phân xưởng phủ tạng tại 363-371 
Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn trực thuộc Xí 
nghiệp Dược phẩm Nghĩa Bình.

Trên cơ sở Phân xưởng phủ tạng thành 
lập Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa Bình 
trực thuộc Ty Y tế Nghĩa Bình.

Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa Bình 
chuyển trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp 
Dược Nghĩa Bình.

Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa Bình 
chuyển Nhà máy sản xuất về tại 498 
Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn hoạt động 
sản xuất cho đến nay. Trong giai đoạn 
này Xí nghiệp chỉ thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất theo đơn đặt hàng của Liên hợp 
Dược Nghĩa Bình.

Chuyển Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa 
Bình sang mô hình hoạt động hạch toán 
kinh tế độc lập, không phụ thuộc vào 
việc đặt hàng theo kế hoạch từ Công ty 
Dược phẩm dược liệu Nghĩa Bình.

Chính phủ tách địa giới hành chính tỉnh Ng-
hĩa Bình thành 02 tỉnh Bình Định và Quảng 
Ngãi. Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa Bình 
được đổi tên thành Xí nghiệp Dược phẩm 
Bình Định (viết tắt là Bidiphar).

Bidiphar liên doanh với Xí nghiệp Dược 
phẩm Chăm pa sắc-Lào thành lập Công ty 
liên doanh dược phẩm hữu nghị Champas-
ac-Bình Định, có trụ sở tại tỉnh Champasack 
Lào, gọi tắt là Công ty CBF Pharma Co.,Ltd. 
Trong đó Xí nghiệp Dược phẩm Bình Định 
chiếm 80% vốn điều lệ.

Ngày 05/05/1995 – theo Quyết định số 922/
QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 
về việc hợp nhất 02 đơn vị là Công ty Dược 
Vật tư Y tế Bình Định và Xí nghiệp Dược 
phẩm Bình Định thành lập Công ty Dược-
Trang thiết bị Y tế Bình Định, trong đó nòng 
cốt là Xí nghiệp Dược phẩm Bình Định.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa, tách Phân 
xưởng In và Bao bì, một đơn vị trực thuộc 
của Bidiphar thành lập Công ty cổ phần In và 
Bao bì Bình Định. Bidiphar đầu tư xây dựng 
Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - 
ASEAN đầu tiên.

Thành lập mới 02 đơn vị trực thuộc là Công 
ty TNHH MTV do Bidiphar làm chủ sở hữu 
100% vốn: Tách Xí nghiệp Nước khoáng 
Chánh Thắng (đơn vị hạch toán trực thuộc 
Bidiphar) thành lập Công ty TNHH MTV 
Nước Khoáng Quy Nhơn theo Quyết định 
1275/QĐ-CTD ngày 28/12/2005 của Giám 
đốc công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong lĩnh vực thực phẩm và thành lập mới 
Công ty TNHH MTV Muối Bình Định từ 
Xí nghiệp Muối I ốt trực thuộc, hoạt động 
sản xuất kinh doanh muối iốt và thực phẩm 
khác, theo Quyết định số 1166/QĐ-CTD 
ngày 25/11/2005 của Giám đốc Công ty 
Dược-TTBYT Bình Định.

Bidiphar chuyển sang hoạt động theo 
mô hình công ty mẹ-công ty con, theo 
Quyết định thành lập số 102/2006/
QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Định. Góp vốn 
thành lập Công ty Cổ phần khoáng sản 
Biotan, hoạt động trong lĩnh vực khai 
thác và chế biến khoáng sản. Bidiphar 
chiếm 10% vốn điều lệ. Đầu tư nâng 
cấp Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn 
GMP-WHO.

Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần 
Cao su Bidiphar, quản lý vốn đầu tư sang 
Lào: trồng và chăm sóc 5.000 ha cao su 
tại tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào. Bidi-
phar chiếm 30% vốn điều lệ.

Tách bộ phận sản xuất dược phẩm thuộc 
Bidiphar thực hiện cổ phần hóa thành 
lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidi-
phar 1.

2009

Thực hiện tái cơ cấu vốn đầu tư tại Công 
ty CBF Pharma, Bidiphar thực hiện chủ 
trương của tỉnh bán hết phần vốn nhà 
nước tại Công ty CBF Pharma và hoàn 
tất việc thu hồi vốn vào tháng 12/2011, 
để chuyển sang các dự án đầu tư khác.
Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH 
MTV Nước khoáng Chánh thắng thành 
lập Công ty Cổ phần Nước khoáng Quy 
Nhơn. Bidiphar chiếm 30% vốn điều lệ.
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2010 2012 2013

2014 2015 2016

Chuyển công ty mẹ từ doanh 
nghiệp nhà nước sang hình 
thức Công ty TNHH 01 TV 
do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 
(100% vốn nhà nước) theo 
Quyết định số 264/QĐ-UBND 
ngày 23/06/2010 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Định, Bidi-
phar bắt đầu hoạt động theo 
Luật doanh nghiệp cho đến nay.
Năm 2012: Thực hiện cổ phần 
hóa Công ty TNHH MTV Muối 
Bình Định, thành lập Công ty CP 
Muối và Thực phẩm Bình Định, 
hoạt động từ ngày 01/01/2013. 
Bidiphar chiếm 42,28% vốn điều 
lệ.

Thực hiện cổ phần hóa Công ty 
TNHH MTV Muối Bình Định, 
thành lập Công ty CP Muối và 
Thực phẩm Bình Định, hoạt 
động từ ngày 01/01/2013. Bidi-
phar chiếm 42,28% vốn điều lệ.

Tiến hành cổ phần hóa Bidi-
phar theo Quyết định số 3439/
QĐ-UBND ngày 20/11/2013 
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Định về việc phê duyệt Phương 
án cổ phần hóa và chuyển Công 
ty Dược – Trang thiết bị Y tế 
Bình Định thành công ty cổ 
phần. Thực hiện chủ trương 
thoái vốn đầu tư tại Công ty CP 
Nước khoáng Quy Nhơn.

Chính thức chuyển sang mô 
hình công ty cổ phần từ ngày 
01/03/2014 sau khi tổ chức 
thành công Đại hội cổ đông 
thành lập.
Thực hiện chủ trương thoái vốn 
đầu tư tại Công ty cổ phần In và 
Bao bì Bình Định.

Hoàn tất sáp nhập Bidiphar 1 
vào Bidiphar và chính thức hoạt 
động vào 01/01/2015. Vốn điều 
lệ 419,182 tỷ đồng, trong đó nhà 
nước chiếm giữ 41,65% vốn điều 
lệ.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn 
điều lệ lên 523,79 tỷ đồng, cổ 
đông nhà nước không tham 
gia tăng vốn do đó tỷ lệ vốn 
nhà nước chiếm giữ giảm còn 
33,34%.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (TIẾP THEO)

2017

Công ty tiến hành đăng ký giao 
dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM 
vào ngày 16/01/2017 với mã cổ 
phiếu là DBD.

2018

Ngày 15/06, hơn 52 triệu cổ 
phiếu của Bidiphar chính thức 
niêm yết trên HOSE với giá tham 
chiếu 48.000 đồng/cổ phiếu.
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NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC ỨNG DỤNG KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

• Năm 1992: Nghiên cứu và sản xuất thuốc Tiêm kháng sinh Gentamicin.

• Năm 1997: Nghiên cứu và sản xuất Dung dịch Tiêm truyền kháng sinh và Axit amin. Đổi mới trong quản lý chất 

lượng sản phẩm kết hợp một cách có hiệu quả ISO 9001 và GPs.

• Năm 2003: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bào chế thuốc tiêm đông khô

• Năm 2010: Nghiên cứu thành công và sản xuất thuốc điều trị ung thư.

• Năm 2015: Triển khai thành công hệ thống ứng dụng Quản trị tổng thể nguồn lực SAP-ERP.

CÁC GIẢI THƯỞNG TRONG NĂM 2018

STT
Thành tích 

thi đua khen 
thưởng

Đơn vị khen 
thưởng

Số QĐ khen 
thưởng

Ngày QĐ khen 
thưởng Nội dung khen thưởng

1 Cờ thi đua UBND tỉnh 
Bình Định 794/QĐ-UBND 3/14/2018

Đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong 
trào thi đua khối sản xuất - 
kinh doanh năm 2017

2 Bằng tri ân tấm 
lòng vàng

Hội bảo trợ 
bệnh nhân 

nghèo tỉnh Bình 
Định

430/
HBTBNNBĐ 3/4/2018

Đã có tấm lòng vàng, yêu 
thương, chia sẻ và giúp đỡ 
bệnh nhân nghèo - Tặng thẻ 
bảo hiểm y tế cho đồng bào 
cận nghèo năm 2018

3
Giải thưởng chất 
lượng Quốc gia 
năm 2017

Thủ tướng 
Chính phủ 403/QĐ-TTg 4/13/2018 Giải Vàng Chất lượng Quốc 

gia năm 2017

4 Giấy khen

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội tỉnh Bình 

Định

142/QĐ-
SLĐTHXH 5/2/2018

Đã thực hiện tốt công tác An 
toàn vệ sinh lao động năm 
2017

5 Cờ thi đua Thủ tướng 
Chính phủ 537/QĐ-TTg 5/15/2018

Đã hoàn thành xuất sắc, toàn 
diện nhiệm vụ công tác, dẫn 
đầu phong trào thi đua yêu 
nước năm 2017 của tỉnh Bình 
Định

6 Tập thể lao động 
xuất sắc

Chủ tịch UBND 
Tỉnh Bình Định 984/QĐ-UBND 3/27/2018

Đã tổ chức tốt phong trào thi 
đua yêu nước, sáng tạo, vượt 
khó và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ công tác năm 2017

7 Bằng khen Chủ tịch UBND 
Tỉnh Bình Định 1346/QĐ-UBND 3/20/2018

Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa từ năm 2012 
- 2016

8 Danh hiệu Bộ Khoa học và 
công nghệ

2870/QĐ-
BKHCN 10/1/2018 Doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ tiêu biểu năm 2018

9 Bằng khen
BCH Liên đoàn 
Lao động tỉnh 

Bình Định
110/QĐ-LĐLĐ 11/21/2018

Đã có nhiều thành tích đóng 
góp góp phần nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Tạp chí 
Công đoàn Bình Định giai 
đoạn 2008-2018
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi, Công ty đã đăng 

ký các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

• Sản xuất dược phẩm, dược liệu

• Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế

• Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm

• Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Dịch vụ tư 

vấn quản lý bảo đảm chất lượng trong sản xuất thuốc; Cung cấp 

dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm

• Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm 

tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I-ốt

• Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng

• Mua bán máy móc thiết bị y tế; Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn 

phòng

• Mua bán hóa chất, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hóa chất chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế

• Sản xuất các loại nước khoáng, nước giải khát

• Sản xuất giấy nguyên liệu, bao bì carton

• In ấn

• Sản xuất lọ, ống thủy tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu 

dùng

• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

• Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc

• Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ 

trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm

• Sản xuất, mua bán, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung 

cấp không khí lạnh tiệt trùng, hệ thống cung cấp ô xy, ni tơ phục 

vụ ngành y tế

• Sản xuất, mua bán vật tư nông, lâm nghiệp; Trồng và chế biến sản 

phẩm từ cây công nghiệp ngắn và dài ngày; Sản xuất, chế biến gỗ; 

Mua bán hàng nông, lâm sản, thủ công mỹ nghệ

• Khai thác và chế biến khoáng sản.

• Hoạt động chính của công ty là sản xuất, mua bán hàng dược 

phẩm, dược liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y tế.

Địa bàn kinh doanh
• Phân phối trong nước

• Phân phối ngoài nước: Chủ yếu là Lào, Campuchia và Mông Cổ
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ 
MÁY QUẢN LÝ

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

CÁC CHI NHÁNHBIDIPHAR

CÔNG TY THÀNH VIÊN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR 
BETALACTAM

CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR 
NON - BETALACTAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
BIDIPHAR

CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR 
CÔNG NGHỆ CAO

Mô hình tổng quan
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Mô hình quản trị chi tiết các đơn vị trực thuộc

HỘI SỞ CÔNG TY

HỆ THỐNG CÁC CHI NHÁNH NHÀ MÁY TẠI TRỤ SỞ CHÍNH CÁC CÔNG TY CON CÔNG TY LIÊN KẾT

CN QUÃNG NGÃI

CN ĐẮK LẮK

CN KHÁNH HÒA

CN NGHỆ AN

CN QUY NHƠN

CN TUY NHƠN

XƯỞNG SX THUỐC ĐÔNG KHỔ 
- VÔ TRÙNG

XƯỞNG SX THUỐC NON - 
BETALACTAM

XƯỞNG SX THUỐC  
BETALACTAM

XƯỞNG SX THUỐC  NANG MỀM 
- ĐẠM

XƯỞNG SX THUỐC  KEM - MỞ - 
NƯỚC

CÔNG TY TNHH 
BIDIPHAR CÔNG 

NGHỆ CAO

CÔNG TY TNHH 
MTV BIDIPHAR 
NON - BETALAC-

TAM

CÔNG TY 
TNHH MTV 
BIDIPHAR 

BETALACTAM

CN AN NHƠN

CN HOÀI NHƠN

CN TÂY SƠN

CN PHÚ CÁT

CN PHÚ THỌ

CN HÀ NỘI 

CN HẢI PHÒNG

CN TP.HCM

CN ĐỒNG NAI

CN CẦN THƠ 

CN TIỀN GIANG

CN KIÊN GIANG

CN THANH HÓA

CN QUẢNG TRỊ

XƯỞNG SX THUỐC  BỘT VI 
SINH

XƯỞNG SX THUỐC  TIÊM BỘT

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CAO SU 

BIDIPHAR

Tên công ty
Nơi thành lập và 

hoạt động
Lĩnh vực hoạt động

Tỷ lệ sở hữu (%) 
của Bidiphar

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết nắm giữ

Công ty TNHH 
MTV Bidiphar 
Công nghệ cao

Bình Định
Sản xuất, kinh doanh 

dược phẩm
100% 100%

Công ty TNHH 
Bidiphar 
Betalactam

Bình Định
Sản xuất, kinh doanh 

dược phẩm
100% 100%

Công ty TNHH 
Bidiphar Non 
Betalactam

Bình Định
Sản xuất, kinh doanh 

dược phẩm
100% 100%

Công ty CP Cao 
su Bidiphar

Bình Định

Trồng, chăm sóc, 
khai thác, chế biến 
và kinh doanh mủ 

cao su

33,58% 33,58%

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
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Cơ cấu bộ máy quản lý

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TGĐ 
Phụ trách chất lượng

PHÓ TGĐ 
Phụ trách kinh 

doanh

Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát 

triển

Phòng Kỹ thuật 
công nghệ

Phòng Tổ chức hành 
chính

Phòng 
Kiểm nghiệm

Phòng QLCL

Phòng 
Kế hoạch

Các phân xưởng sản 
xuất thuốc

PHÓ TGĐ 
Phụ trách tài chính

Phòng Kiểm soát 
nội bộ

Phòng Kế toán

Phòng Công nghệ 
thông tin

Phòng 
Marketing

Phòng Kinh doanh

Phòng 
Xuất nhập khẩu

Phòng Trang thiết 
bị y tế

Phòng Vận tải

Phân xưởng cơ điện

Các chi nhánh trực 
thuộc
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STT Tên sản phẩm Thành phần - hàm 
lượng Dạng BC Nhóm điều trị

1 Colirex 3MIU H/1+1 Colistimethat natri 
3.000.000 IU Tiêm đông khô Kháng sinh

2 Bidizem MR 200 Diltiazem HCl 200mg VNA (GPCKS) Tim mạch

3 Epirubicin Bidiphar 50 Epirubicin 50mg/25ml Tiêm đông khô TUT

4 Bifotin 1g H/10 Cefoxitin 1g Tiêm bột Kháng sinh

5 Doxorubicin Bidiphar 50 Doxurubicin 
50mg/25ml Tiêm dung dịch TUT

6 Epirubicin Bidiphar F50 Epirubicin 50mg Tiêm dung dịch TUT

7 Irinotecan Bidiphar 40mg/2ml Irinotecan HCl trihydrat 
40mg/2ml Tiêm dung dịch TUT

8 Vinorelbin Bidiphar 10mg/1ml Vinorelbin 10mg/1ml Tiêm dung dịch TUT

9 Chorilin 1g Cholin alfoserat 
1000mg/4ml Tiêm dung dịch Thần kinh

10 Dưỡng Can Bidiphar

Cao khô cà gai leo 
250mg;

Cao khô mật nhân 
250mg

VNA TPBVSK

11 Nhất vị linh Bidiphar L/60 Cao khô chè dây 600mg VNA TPBVSK

12 Lazibet MR 60 H/30 Gliclazid 60mg VNE (GPCKS) Tim mạch

13 Ifosfamid Bidiphar 1g H/1 Ifosfamid 1g Tiêm đông khô TUT

14 Bidizem 60 Diltiazem 60mg VNA Tim mạch

15 Cisplatin Bidiphar 10mg/20ml Cisplatin 10mg/20ml Tiêm dung dịch TUT

16 Nước cất pha tiêm 10ml Nước cất pha tiêm 10ml Tiêm dung dịch

17 Nước cất pha tiêm 5ml Nước cất pha tiêm 5ml Tiêm dung dịch

18 Độc hoạt tang ký sinh Bidiphar VNM Đông dược

CÁC SẢN PHẨM MỚI NĂM 2018CÁC SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM NỔI BẬT
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Rủi ro tăng trưởng kinh tế

Kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn và đình trệ trong 

giai đoạn 2001 – 2015 nhưng đã cho thấy những tín hiệu 

phục hồi kể từ năm 2017 khi tốc độ tăng trưởng GDP cả 

hai năm liên tiếp 2017, 2018 lần lượt đạt 6,81% và 7,08%. 

Theo dự báo của các tổ chức kinh tế uy tín hàng đầu trên 

thế giới, Việt Nam từ năm 2019 vẫn là một điểm sáng 

trong khu vực với nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục 

tăng trưởng trong giai đoạn tới do lợi ích từ các hiệp định 

tự do thương mại và đà tăng trưởng từ quá khứ. Điều này 

có ảnh hưởng tích cực đến tình hình kinh doanh của tất 

cả các doanh nghiệp trên thị trường nói chung và DBD 

nói riêng. 

Tăng trưởng GDP được duy trì ở mức khá giúp làm tăng 

thu nhập và cải thiện đời sống của người dân, từ đó dẫn 

đến sự tăng cao trong nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và cải 

thiện sức khỏe của người dân, tạo điều kiện phát triển 

cho ngành dược phẩm. Theo dự phóng của IMS Health, 

tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp dược phẩm ở 

Việt Nam rơi vào khoảng 17%/năm, cao hơn so với trung 

bình ngành tại các nước mới nổi. Ngược lại, khi nền kinh 

tế suy thoái thì mức chi tiêu của người dân cũng sẽ bị 

giảm đi kéo theo sự sụt giảm của ngành, tuy nhiên do 

dược phẩm là nhóm ngành thiết yếu nên mức giảm của 

ngành sẽ thấp hơn mức giảm của nền kinh tế. 

Rủi ro lạm phát

Lạm phát có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp vì nó gây tác động đến giá cả 

nguyên liệu đầu vào và giá bán ra của sản phẩm. Về các 

yếu tố trong nước, mục tiêu tăng trưởng GDP tương 

đối cao, trong khi mô hình tăng trưởng theo chiều rộng 

chưa đổi mới căn bản là nguyên nhân tạo sức ép lên 

lạm phát. Song Việt Nam cũng có nhiều thuận lợi để 

kiềm chế lạm phát như cung hàng hóa dồi dào, kinh tế 

vĩ mô ổn định, Chính phủ thực thi các biện pháp tiền 

tệ thắt chặt, vì vậy, từ năm 2016 đến nay, lạm phát hằng 

năm của Việt Nam có xu hướng giảm dần (năm 2018 là 

3,54%) và năm 2019 lạm phát được dự báo ở mức dưới 

4%. Đây là những tín hiệu tốt cho DBD để quản lý các 

chi phí sản xuất. Mặc dù tỷ lệ lạm phát trong những 

năm gần đây được duy trì khá ổn định nhưng không 

thể đảm bảo nền kinh tế Việt Nam không tiếp tục lặp 

lại các giai đoạn lạm phát cao như trước năm 2012, đặc 

biệt là trong bối cảnh kinh tế Việt Nam được dự báo 

tăng trưởng nhanh trở lại. Vì vậy, DBD vẫn luôn theo 

dõi những biến động của lạm phát để có hướng quản lý 

và điều chỉnh chi phí phù hợp.

 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Giữ vững và ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển kinh doanh trong giai 

đoạn 2018 – 2022;

• Hoàn thiện xây dựng và đưa vào hoạt động  nhà máy mới theo tiêu chuẩn GMP-EU/PICs là 

nhà máy thuốc điều trị ung thư trong năm 2019

• Tiếp tục đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng cho các xưởng và 

phòng ban;

• Tiếp tục nâng cao kỹ thuật sản xuất, đầu tư vào phát triển nghiên cứu các sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao;

• Tiếp tục đầu tư vào dự án dược liệu theo tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng 

và thu hái - GACP”;

• Tiếp tục đầu tư “Hệ thống quản trị doanh nghiệp - SAP ERP” giai đoạn 2, 

hệ thống bảo mật công nghệ thông tin và “Giải pháp quản lý hệ thống phân 

phối – DMS”;

• Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động quảng cáo, truyền thông sự kiện 

hỗ trợ cho công tác phát triển thương hiệu và xúc tiến bán hàng;

• Nghiên cứu thị trường và đề xuất phát triển dòng sản phẩm thuốc điều trị 

ung thư mới, thực phẩm chức năng;

• Triển khai phương án bán hàng có hiệu quả các sản phẩm 

mới;

• Tiếp tục nâng cao kỹ thuật sản xuất, nghiên cứu cải tiến đối 

với các trang thiết bị y tế hiện có của Công ty. Đồng thời, tập 

trung nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm trang 

thiết bị y tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
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Rủi ro lãi suất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trên thế giới suy 

giảm, suy thoái tăng trưởng quá nóng dẫn đến phải 

tăng lãi suất thì các chỉ số vĩ mô của Việt Nam vẫn 

đang giữ được sự ổn định, nhưng việc một số ngân 

hàng thương mại tăng lãi suất huy động gần đây 

khiến không ít người lo ngại sẽ gây áp lực lên mặt 

bằng lãi suất. Tuy nhiên, với định hướng thắt chặt 

tiền tệ, trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ 

tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng sau 

thời kỳ “thả phanh” cho các ngân hàng đẩy mạnh 

cho vay góp phần giải tỏa áp lực mặt bằng lãi suất 

huy động.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hầu hết các 

tổ chức tín dụng đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay 

sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2019, trong đó có một 

số ít tổ chức tín dụng đánh giá dự báo lãi suất có 

thể tăng nhưng mức tăng rất nhẹ (khoảng 0,2%). 

Để phục vụ cho các hoạt động và dự án kinh doanh, 

DBD cũng sử dụng nguồn tài trợ từ các ngân hàng 

thương mại nên bất kỳ một sự thay đổi nào về lãi 

suất cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền và lợi ích của 

DBD, vì vậy, để giảm áp lực và rủi ro từ nợ vay, DBD 

đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thắt chặt chi phí 

sử dụng vốn vay và tăng hiệu quả sử dụng vốn tự có.

Rủi ro luật pháp

Rủi ro luật pháp phát sinh do không áp dụng kịp 

thời, không phù hợp với các văn bản pháp luật trong 

quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Ngành dược là một trong những ngành chịu sự 

quản lý chặt chẽ của Nhà nước do là ngành nghề 

kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng 

đồng

Năm 2018 đánh dấu việc Bidiphar chính thức  niêm 

yết trên sàn HOSE. Vì vậy, ngoài chịu sự quản lý của 

các văn bản pháp luật như luật Doanh nghiệp, luật Đầu 

tư, Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, luật Sở hữu trí 

tuệ,…thì DBD còn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định 

của luật Chứng khoán và các văn bản dưới luật có liên 

quan. Ngoài ra, với bối cảnh toàn cầu hóa được đẩy 

nhanh như hiện tại, tình hình đòi hỏi các doanh nghiệp 

ngành Dược phải nắm rõ về luật pháp và thông lệ quốc 

tế. Vì vây, DBD luôn theo dõi sát sao những thay đổi, 

hoàn thiện trong các bộ luật liên quan để điều chỉnh các 

phương pháp, quy trình sản xuất và phân phối nhằm 

vừa đảm bảo chất lượng thuốc vừa tuân thủ tốt những 

quy định của luật pháp.

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu
Đặc điểm của ngành Dược là nguyên liệu chiếm tỷ 

trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 60%) 

trong khi các doanh nghiệp dược phẩm nội địa, 

trong đó có DBD phải nhập khẩu tới 90% nguyên 

liệu cho sản xuất thuốc tân dược từ nước ngoài như 

Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Pháp… nên sự biến động 

giá cả nguyên liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng đáng kể đến 

lợi nhuận của công ty. Đặc biệt, theo thời gian, các 

bất ổn về thiên tai như lũ lụt, hạn hán và tình hình 

dịch bệnh trên thế giới diễn ra ngày càng phức tạp 

và có tần suất cao sẽ tác động mạnh đến việc dự trữ 

nguồn dược liệu dự phòng của các quốc gia và làm 

tăng giá dược liệu, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

các đơn vị trong ngành, trong đó có Bidiphar.

Ngoài ra, độ trễ từ khi khi nguyên liệu đầu vào tăng 

giá đến khi hồ sơ kê khai lại giá thuốc của DBD cho 

cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt cũng sẽ 

khiến cho lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng đáng 

kể. Vì vậy, để góp phần hạn chế rủi ro biến động giá 

nguyên vật liệu đầu vào, công ty đã thiết lập và duy 

trì mối quan hệ uy tín đối với các nhà cung cấp lớn 

trên thị trường để đảm bảo có thể chủ động nguồn 

nguyên liệu với giá cả ổn định và xây dựng kế hoạch 

dự trữ nguyên vật liệu hợp lý nhằm giảm thiểu tác 

động khi thị trường biến động mạnh.

Rủi ro cạnh tranh

Tuy có những điều kiện khắc khe để gia nhập ngành, thị 

trường vẫn chứng kiến sự xuất hiện của những doanh 

nghiệp dược phẩm mới khiến cho sức ép cạnh tranh giữa 

các công ty nội địa tiếp tục tăng cao, đặc biệt ngành dược 

hiện nay còn xuất hiện sự tham gia của các doanh nghiệp 

lớn ngoài ngành. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, Việt 

Nam liên tục đàm phán và hoàn thiện các cam kết thương 

mại tự do khiến cho rào cản thuế quan cũng như hạn 

chế liên quan đến việc kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc 

sẽ dần được gỡ bỏ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

ngoại với năng lực tài chính và công nghệ cao gia nhập thị 

trường nội địa, có thể kể đến những cái tên như Taisho, 

Abbott và Magbi Fund Limited.

Từ đó, môi trường cạnh tranh sẽ ngày càng khốc 

liệt hơn buộc DBD phải thường xuyên cập nhật dây 

chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, siết chặt quản lí các chi phí từ khâu sản xuất 

đến khâu phân phối mới có thể giữ được lợi thế cạnh 

tranh của mình. 
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Dược phẩm có tầm quan trọng sống còn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của mọi người nhưng việc vi phạm quyền 

sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm này ngày càng gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ. Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, 

trong ngành dược phẩm, mỗi năm có hơn 3.000 trường hợp vi phạm nhãn hiệu hàng hóa và cạnh tranh không lành 

mạnh. Thuốc giả không chỉ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người sử dụng mà còn ảnh hưởng tới 

các công ty sản xuất dược phẩm chân chính. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng thuốc giả và kém chất lượng, Cục Quản lý 

dược và các cơ quan chức năng đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu, đẩy mạnh việc lấy 

mẫu và hậu kiểm thuốc sau khi đăng ký lưu hành. Riêng đối DBD, công ty đã thực hiện đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu 

hàng hóa quốc gia và có hiệu lực trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam, đồng thời DBD cũng đang cố gắng đầu tư cho hoạt 

động truyền thông, quảng bá sản phẩm cũng như nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì và khâu nhận diện thương hiệu 

để hạn chế sự lây lan của hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Rủi ro hàng giả, hàng nhái

Ngoài những rủi ro trên, DBD còn chịu những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, cháy nổ, tai nạn nghề nghiệp,…

đều gây ra những thiệt hại cho công ty và người lao động. Chính vì vậy, để hạn chế những mất mát khi những rủi ro 

này xảy ra, DBD luôn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm cho người người lao động và tài sản của công ty.

Rủi ro khác
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
• TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN
• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
• CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU
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Năm 2018 là một năm có nhiều biến động và khó khăn của ngành Dược nói chung và Bidiphar nói riêng liên quan 

đến sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành dược hiện nay với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn ngoài ngành  và các 

tập đoàn dược phẩm nước ngoài (Taisho, Abbott, Magbi Fund Limited..), bên cạnh đó là các rào cản liên quan đến giá 

nguyên vật liệu đầu vào tăng cao cùng với sự thay đổi liên tục các quy định về chính sách đấu thầu thuốc. 

Đứng trước khó khăn như vậy, lãnh đạo Bidiphar cùng với tập thể CBCNV đã nỗ lực đưa ra các giải pháp tháo gỡ và 

quyết tâm hoàn thành các kế hoạch đề ra. Dưới sự định hướng của HĐQT, sự quan tâm giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, 

Công ty Bidiphar đã đạt được những kết quả khả quan trong năm 2018. 

STT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
TH 2017 KH 2018 TH 2018

TH 2018/
KH 2018

TH 2018/
TH 2017

1
Tổng doanh thu 

bán hàng
Tỷ đồng 1.459,52 1.600 1.474,02 92% 101%

2
Giá trị kim 

ngạch XK
Nghìn USD 1.107,96 900 925,04 103% 83%

3
Lợi nhuận trước 

thuế
Tỷ đồng 203,60 197 201,03 102% 99%

5
Thu nhập bình 

quân
Triệu đồng 8,5 8,5 8,5 100% 100%

6 Tỷ lệ chia cổ tức
%/Vốn điều 

lệ
15% 15% 15% 100% 100%

Kết thúc năm 2018, Bidiphar ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.474 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên 

nhân chủ yếu  là do công ty thực hiện giảm giá cho các đơn hàng đấu thầu vào bệnh viện.

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm

Doanh thu của công ty được đóng góp từ hai mảng hoạt động chính là sản xuất kinh doanh dược phẩm và trang thiết 

bị y tế. Trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh dược phẩm luôn chiếm tỷ trọng cao nhất với mức 

đóng góp bình quân hằng năm là 90% trong cơ cấu doanh thu của Bidiphar. Cụ thể trong năm 2018, doanh thu đạt 

được từ hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm đạt 1.474.019 triệu đồng. Trong đó, phần lớn doanh thu kinh doanh 

dược phẩm đến từ kênh điều trị (ETC – kênh đấu thầu tại Sở và bệnh viện), chiếm khoảng trên 70%, trong đó tỷ trọng 

doanh thu đến từ kênh OTC (kênh bán lẻ tại các nhà thuốc) chỉ chiếm khoảng 23% trong tổng doanh thu và mục tiêu 

của Bidiphar sẽ nâng tỷ trọng lên đến 40% trong những năm tới. Chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu doanh thu 

của Công ty là mảng kinh doanh trang thiết bị - vật tư y tế. Mảng kinh doanh này đóng góp trung bình 8% trong cơ cấu 

doanh thu hằng năm của Bidiphar. Cụ thể, trong năm 2018, doanh thu đạt được từ kinh doanh trang thiết bị - vật tư y 

tế là 189.487 triệu đồng, chiếm 12,86% cơ cấu doanh thu. Doanh thu từ các mảng hoạt động khác (Nguyên vật liệu, bao 

bì,…) đóng góp tỷ lệ không đáng kể trong nguồn thu của công ty.

Khoản mục Đơn vị tính

Năm 2017 Năm 2018

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Dược phẩm Triệu đồng 1.318.634 90,35 1.270.844 86,22

Thiết bị - vật tư y tế Triệu đồng 122.067 8,36 189.487 12,86

Nguyên vật liệu - bao bì Triệu đồng 16.884 1,16 12.474 0,85

Khác Triệu đồng 1.937 0,13 1.214 0,08

Doanh thu Triệu đồng 1.459.521 100 1.474.019 100

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

Dược phẩm

Thiết bị - vật tư y tế

CƠ CẤU 
DOANH THU 

NĂM 2017

90,35%

1,16%

CƠ CẤU
SẢN LƯỢNG 

NĂM 2018

Khác

CƠ CẤU 
DOANH THU 

NĂM 2018

86,22%
8,36%

12,86%

Nguyên vật liệu - bao bì

0.85%
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Cơ cấu lợi nhuận gộp theo sản phẩm

Khoản mục Đơn vị tính

Năm 2017 Năm 2018

Giá trị
Biên lợi 

nhuận gộp 
(%)

Giá trị
Biên lợi 

nhuận gộp 
(%)

Dược phẩm Triệu đồng 480.879 38,53 415.889 34,71

Thiết bị - vật tư y tế Triệu đồng 7.525 6,21 9.515 5,03

Nguyên vật liệu - bao bì Triệu đồng 1.825 10,81 2.257 18,10

Khác Triệu đồngg 443 22,87 467 38,43

Lợi nhuận gộp Triệu đồng 490.672 35,35 428.128 30,56

Là mảng hoạt động đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu thuần của Công ty, sản xuất và kinh doanh dược 

phẩm cũng là mảng có biên lợi nhuận gộp cao nhất khi hai năm 2017 và 2018 đạt lần lượt 38,53% và 34,71%.

Trong năm 2018, DBD đã thực hiện các dự án đầu tư quy mô lớn nhằm tận dụng tối đa lợi thế theo quy mô của công ty 
hướng tới mục tiêu gia tăng lợi ích cho cổ đông:
• Trong năm 2018 tổng giá trị đã đầu tư 48,5 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 

thuốc tiêm đông khô điều trị ung thư: 28,5 tỷ đồng; Tiếp tục đầu tư cho Trung tâm nghiên cứu và các phân xưởng 
Đông khô, PX thuốc Viên… nhằm đổi mới công nghệ và nâng cao công suất sản xuất 20 tỷ đồng;

• Dự án nhà máy sản xuất Bidiphar Công nghệ cao: Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư hoàn chỉnh thiết kế và 
đã khởi công vào tháng 08/2018, các hạng mục chính như dây chuyền thiết bị sản xuất đã tiến hành chọn nhà cung 
cấp và ký hợp đồng thực hiện, một số hạng mục khác sẽ tiến hành vào năm 2019 và dự kiến hoàn thành dây chuyền 
sản xuất thuốc tiêm – tiêm đông khô vào tháng 08/2019.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tổng giá trị tài sản của công ty giảm nhẹ từ 1.544.190 triệu đồng năm 2017 xuống 1.434.341 triệu đồng năm 2018, tương 

đương với mức giảm 7,11%. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 8,44% chủ yếu do công ty giảm nắm giữ các khoản đầu tư 

tài chính ngắn hạn; tài sản dài hạn giảm nhẹ 3,65% do mức khấu hao lũy kế tăng so với năm 2017. 

Nhờ các biện pháp quản lý chi phí hiệu quả như vận chuyển hàng hóa trên một tuyến đường, tiết giảm chi phí cho nhân 

viên đồng thời tăng năng suất lao động..., lợi nhuận sau thuế của Bidiphar vẫn giữ ở mức 163 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,84% 

so với năm 2017.

STT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Năm 2017 Năm 2018 %Tăng/giảm 

1 Tổng giá trị tài sản
Triệu 
đồng

1.544.190 1.434.341 (7,11)

2 Doanh thu 
Triệu 
đồng

1.459.521 1.474.019 0,99

3
Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD

Triệu 
đồng

202.930 201.011 (0.95)

4 Lợi nhuận khác
Triệu 
đồng

666,12 15,15 -

5 Lợi nhuận trước thuế
Triệu 
đồng

203.596 201.026 (1,26)

6 Lợi nhuận sau thuế
Triệu 
đồng

164.391 163.005 (0,84)

7 EPS Đồng 2.825 2.801 (0,85)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2017 2018

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,70 2,05

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,26 1,51

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 46,06 37,90

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 85,37 61,04

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,45 3,48

- Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,93 0,94

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 11,84 11,63

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) % 20,47 18,91

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) % 11,04 10,95

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 14,62 14,35

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Các hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 

nhanh phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong 

việc thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn. Các khoản 

nợ ngắn hạn này của DBD chủ yếu được vay từ Ngân 

hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam – chi nhánh Bình Định để bổ sung vốn lưu động 

nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty. Cả hai hệ số này của DBD đều tăng lên 

trong năm 2018, cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn và 

hệ số thanh toán nhanh lần lượt tăng từ 1,7 và 1,26 vào 

năm 2017 lên 2,05 và 1,51 vào năm 2018. Điều này cho 

thấy tình hình tài chính của công ty vẫn giữ được sự ổn 

định và an toàn qua các năm, đảm bảo yêu cầu thanh 

toán được các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn.

Năm 2017 Năm 2018

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

KHẢ NĂNG THANH TOÁN
2,05

1,51
1,26

1,70

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Năm 2017 Năm 2018

Hệ số nợ/tổng tài sản Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu

37,90%

61,04%
85,37%

46,06%

Tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn của công ty 

có xu hướng giảm dần qua thời gian khi hệ số nợ/

tổng tài sản giảm từ 46,06% vào cuối năm 2017 xuống 

còn 37,90% vào cuối năm 2018. Nguyên nhân vì trong 

năm qua, công ty đã tất toán được nhiều các khoản 

vay ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại BIDV chi 

nhánh Bình Định, Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn, 

Vietinbank chi nhánh Bình Định làm cho tổng nợ tại 

các ngân hàng này giảm từ 195.700 triệu đồng vào đầu 

năm còn 95.986 triệu đồng vào thời điểm cuối năm.  

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu trong các năm trở lại đây của 

công ty ở mức thấp. Năm 2018, nguồn vốn từ nợ vay chỉ 

chiếm 61,04% nguồn vốn tự có, điều đó cho thấy DBD 

phần lớn sử dụng vốn tự có để tài trợ cho các hoạt động 

sản xuất, phân phối và kinh doanh sản phẩm, không bị 

lệ thuộc cao vào nợ vay. Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn 

của Bidiphar trong những năm qua là phù hợp, đảm 

bảo tỷ lệ tự chủ an toàn tài chính trong hoạt động kinh 

doanh.
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Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của công ty trong hai năm gần đây cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn 

định của DBD. Hai hệ số ROE và ROA mặc dù có giảm nhẹ so với năm 2017 lần lượt đạt 18,91% và 10,95% nhưng vẫn 

giữ ở mức phù hợp với trung bình ngành (Ngành Dược có ROE và ROA trung bình tương ứng là 18% và 12%). Nguyên 

nhân là vì mặc dù doanh thu bán hàng năm 2018 của DBD không có nhiều biến động so với năm trước đó nhưng giá 

vốn hàng bán lại tăng tương đối mạnh từ 897.555 triệu đồng lên 972.896 triệu đồng do nguồn cung nguyên vật liệu bị 

hạn chế khiến cho lợi nhuận gộp giảm 12,75%. 

Mặc dù giá vốn hàng bán tăng khiến cho lợi nhuận gộp giảm 62,5 tỷ đồng, tương đương mức giảm 12,75% so với năm 

2017 nhưng nhờ thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý chi phí trong quá trình hoạt động của công ty nên lợi 

nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ giảm nhẹ 0,95% giúp cho hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh 

thu thuần đạt 14,35%. 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Năm 2017 Năm 2018

11,84

20,47

11,04

14,62

11,63

18,91

10,95

14,35

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản 

không biến động nhiều vào năm 2018. Số vòng 

quay hàng tồn kho của DBD năm 2018 có sự tăng 

nhẹ so với năm 2017, cụ thể là tăng 3,45 vòng lên 

3,48 vòng. Nguyên nhân là vì trong năm 2018, giá 

vốn hàng bán tăng 8,39% do sự tăng lên của chi 

phí nguyên vật liệu đầu vào và biến động của tỷ giá 

ngoại tệ, trong khi đó giá trị hàng tồn kho lại giảm 

6,96% so với năm 2017. 

Năm 2017 Năm 2018

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

3,48

0,940,93

3,45

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

- Vốn điều lệ: 523.790.000.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 52.379.000.000 cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông: 52.379.000.000 cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 52.378.915 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 85 cổ phiếu.

Cơ cấu cổ đông

STT Đối tượng
Số lượng cổ 

đông
Số lượng CP 

nắm giữ
Tỷ lệ năm giữ 

(%)

1 Nhà nước 1 6.984.955 13,335

2 Cổ đông trong nước 1.838 45.326.360 0,000

+ Tổ chức 17 4.988.579 9,524

+ Cá nhân 1821 40.337.781 777,011

3 Cổ đông nước ngoài 2 67.600 0,000

+ Tổ chức 1 67.400 0,129

+ Cá nhân 1 200 0,000

4 Cổ phiếu quỹ - 85 0,000

Tổng cộng 1841 52.379.000 100,000

Cổ phần tại ngày 31/12/2018

Danh sách cổ đông lớn

STT Loại cổ đông
Số lượng cổ phần 

đang nắm giữ
Tỷ lệ nắm giữ (%)

1 Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Định 6.984.955 13,335

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

Giao dịch cổ phiếu: Không

Các chứng khoán khác: Không
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• BAN ĐIỀU HÀNH
• BAN KIỂM SOÁT
• TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Quá Chủ tịch HĐQT

2 Bà Phạm Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch HĐQT

3 Ông Huỳnh Ngọc Oanh Thành viên HĐQT

4 Ông Nguyễn Thanh Giang Thành viên HĐQT

5 Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT

6 Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Thành viên HĐQT

7 Bà Nguyễn Thị Mai Anh Thành viên HĐQT

Sơ yếu lí lịch thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh 02/02/1961

Nơi sinh Hoài Nhơn, Bình Định

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kinh tế Công nghiệp

Quá trình công tác

05/1983 – 12/1989 Công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm 2 Nghĩa Bình

01/1990 – 05/1995 Phó Giám đốc Xí nghiệp Dược phẩm Bình Định

06/1995 – 11/2006 Phó Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

12/2006 - 2008 Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

01/2009 - 2010 Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

2010 – 02/2014 Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty Dược – TTBYT Bình Định

03/2014 - nay Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định

02/2016 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Biotan

Số lượng cổ phần nắm giữ 471.095 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,90% Vốn điều lệ

Bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh 10/07/1965

Nơi sinh Sơn Tây, Hà Nội

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Dược

Quá trình công tác

1989 - 2001 Công tác tại Xí nghiệp Dược Bình Định

2001 - 2007 Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Định

2007 - 2009 Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

2010 – 02/2014 Phó Chủ tịch HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

03/2014 - nay Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

Số lượng cổ phần nắm giữ 339.353 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,65% Vốn điều lệ

Ông Nguyễn Thanh Giang - Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh 05/12/1967

Nơi sinh An Nhơn, Bình Định

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác

10/1990 – 05/1995 Kế toán viên – Xí nghiệp dược phẩm Bình Định

06/1995 – 01/2000 Phó phòng Kế toán - Công ty Dược – TTBYT Bình Định

01/2000 – 03/2009 Kế toán trưởng – Công ty Dược – TTBYT Bình Định

042009 – 02/2014 Thành viên HĐTV, Phó TGĐ Công ty Dược – TTBYT Bình Định

03/2014 - nay Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định

12/2012 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định

Số lượng cổ phần nắm giữ 363.364 cổ phiếu

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,69% Vốn điều lệ
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Ông Huỳnh Ngọc Oanh - Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh 11/04/1963

Nơi sinh Phù Cát, Bình Định

Trình độ chuyên môn Dược sĩ Đại học

Quá trình công tác

04/1988 – 12/1991 Công tác tại Công ty Dược Tuy Phước, Bình Định

01/1992 - 1996 Công tác tại Trạm đại diện Công ty Dược – TTBYT Bình Định, TP.HCM

01/1997 – 09/2010 Giám đốc chi nhánh Công ty Dược – TTBYT Bình Định tại TP.HCM

10/2010 - 09/2011
Giám đốc khu vực phía Nam kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Dược – TTBYT 

Bình Định tại TP.HCM

10/2011 – 02/2014 Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

03/2014 - nay
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – TTBYT 

Bình Định

Số lượng cổ phần nắm giữ 493.908 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,84% Vốn điều lệ

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa- Thành viên HĐQT Kiêm Kế toán trưởng

Ngày sinh 19/07/1965

Nơi sinh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán

Quá trình công tác

08/1987 – 12/1989 Kế toán tại Xí nghiệp Liên hiệp Dược Nghĩa Bình

01/1990 – 05/1995 Kế toán tại Công ty Dược  - Vật tư y tế Bình Định

06/1995 – 09/2006 Kế toán tại Công ty Dược – TTBYT Bình Định

10/2006 – 04/2008 Phó phòng Kế toán tại Công ty Dược – TTBYT Bình Định

05/2008 – 08/2009 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

09/2009 – 02/2014 Thành viên HĐTV kiêm Kế toán trưởng Công ty Dược – TTBYT Bình Định

03/2014 - nay Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty Dược – TTBYT Bình Định

Số lượng cổ phần nắm giữ 291.076 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,56% Vốn điều lệ

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT

Ngày sinh 01/01/1963

Nơi sinh Tuy Phước, Bình Định

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

12/1987 – 09/2000 Kế toán trưởng tại Công ty Dược An Nhơn, Bình Định

09/2000 – 04/2005 Kế toán trưởng xí nghiệp nước khoáng trực thuộc Công ty Dược – TTBYTBĐ

05/2005 – 06/2007 Giám đốc XN nước khoáng trực thuộc Công ty Dược –TTBYT Bình Định

07/2007 – 11/2009
Giám đốc Công ty TNHH Nước khoáng trực thuộc Công ty Dược – TTBYT Bình 

Định

11/2009 - nay Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn

07/2007 – 02/2014 Thành viên HĐTV Công ty Dược – TTBYT Bình Định

03/2014 - nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định

Số lượng cổ phần nắm giữ 106.546 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,84% Vốn điều lệ

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Thành viên HĐQT 

Ngày sinh 05/11/1973

Nơi sinh Hà Nội

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

03/1997 – 10/1999
Công tác tại Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp Bình Định 

(Phòng Nghiệp vụ I)

10/1999 – 08/2010 Chuyên viên tại phòng Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính Bình Định

09/2010 – 12/2015 Phó Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính Bình Định 

03/2014 - nay Thành viên HĐQT Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định

01/2016 - nay
Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Bình Định và Thành viên 

HĐQT Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định

Số lượng cổ phần nắm giữ 10.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,02% Vốn điều lệ
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Danh sách thành viên Ban điều hành

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Quá Tổng Giám đốc

2 Bà Phạm Thị Thanh Hương Phó Tổng Giám đốc

3 Ông Huỳnh Ngọc Oanh Phó Tổng Giám đốc

4 Ông Nguyễn Thanh Giang Phó Tổng Giám đốc

5 Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban điều hành: Xem phần lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Quang Việt Trưởng Ban

2 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên

3 Bà Trình Phương Mai Thành viên

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày sinh 08/07/1982

Nơi sinh Quy Nhơn – Bình Định

Trình độ chuyên môn Đại học Kế toán – Kiểm toán

Quá trình công tác

09/2005 – 09/2009
Nhân viên kế toán Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung (Seaprodex Đà 

Nẵng)- Chi nhánh Hồ Chí Minh

10/2009 – 12/2010 Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

01/2011 – 06/2013 Nhân viên phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

07/2013 – 12/2014 Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

01/2015 – 04/2018 Tổ trưởng Tổ Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Dược –TTBYT Bình Định

04/2018 - nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 

Số lượng cổ phần nắm giữ 50.520 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,1% Vốn điều lệ

Sơ yếu lí lịch thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày sinh 27/05/1971

Nơi sinh Hà Nội

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

1991 – 1992 Công nhân PX thuốc tiêm, công ty Dược – TTBYT Bình Định

1992 - 1993 Học dược tá tại Sở Y tế Bình Định

1994 - 2000 Học Đại học kế toán tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Định

2000 - 2008 Nhân viên bán hàng tại Phòng Kinh doanh - Công ty Dược – TTBYT Bình Định

2009 – 04/2015
Phó phòng Kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh - Công ty Dược – TTBYT Bình 

Định

04/2015 – 04/2018 Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 

04/2018 - nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

Số lượng cổ phần nắm giữ 95.460 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,18% 

Bà Trình Phương Mai - Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày sinh 22/07/1989

Nơi sinh Quy Nhơn, Bình Định

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

04/2012 - nay Chuyên viên Phòng Thẩm Định Đầu tư – Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định

03/2014 - nay Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định

Số lượng cổ phần nắm giữ 6.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0,01% Vốn điều lệ
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng (%)

I Phân loại theo giới tính 1.191 100

1 Nam 605 50,80

2 Nữ 586 49,20

III Phân loại theo tính chất lao động 1.191 100

1 Trực tiếp sản xuất 719 60,37

2 Không trực tiếp sản xuất 472 39.63

Mức thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 (Dự kiến)

Mức lương bình quân (Triệu đồng/

người/tháng)
8,5 8,5 8,5

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, Bidiphar đã tạo 

mọi điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động có trình độ, có tay nghề cao được yên tâm, gắn bó lâu dài với 

Công ty. Vì vậy, chính sách đãi ngộ lao động luôn được Bidiphar xem trọng và liên tục cải thiện. Tại Bidiphar, người lao 

động được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng 

hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, 

đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng với mức độ cống hiến của từng cá nhân và đủ sức cạnh tranh trong thị 

trường lao động.

Một số chính sách cho người lao động theo quy định của Công ty

• 100% CBCNV được tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

• Bảo hộ lao động, đồng phục đầy đủ và thường xuyên nâng cao chất lượng.

• Tổ chức cho người lao động được tham quan, nghỉ mát và tham gia các phong trào Văn thể mỹ là các hoạt động 

thường niên của Công ty;

• Chế độ thưởng tháng lương thứ 13; thưởng nhân các dịp lễ, tết; thưởng tăng ca; thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; 

thưởng đột xuất… luôn được áp dụng;

• Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai 

và công bằng; các danh hiệu thi đua cuối năm cho tập thể, cá nhân cũng được thưởng theo Quy chế Thi đua khen 

thưởng do Công ty ban hành;

• Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần (quà tặng cưới hỏi, ốm đau, hiếu hỷ, học bổng, ngày quốc tế thiếu nhi, rằm 

trung thu, quốc tế phụ nữ…);

• Đồng thời, Bidiphar có chính sách quy hoạch nguồn cán bộ lâu dài từ những cán bộ, nhân viên có tâm huyết, đủ 

trình độ, năng lực, có thành tích trong lao động được Ban TGĐ, Hội đồng thi đua của Bidiphar đánh giá cao để đưa 

vào nguồn cán bộ quy hoạch dài hạn cho Công ty. Những cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ được bồi dưỡng, đào tạo 

bổ sung kiến thức chuyên môn, quản lý để điều hành các hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Bên 

cạnh đó, Công ty cũng rất chú trọng việc chiêu mộ những nhân sự bên ngoài có trình độ cao, có năng lực thật sự 

về làm việc lâu dài cho Công ty bằng chính sách đãi ngộ đặc biệt, như: môi trường làm việc, điều kiện trau dồi kiến 

thức, giao trọng trách, thu nhập thỏa đáng, cơ hội thăng tiến vượt bậc.
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Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi

• Hệ thống lương thưởng của Công ty được xây dựng phù hợp theo từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đảm 

bảo tính linh hoạt, công bằng và luôn tạo điều kiện cho người lao động có chuyên môn cao được hưởng lương tương 

xứng với cống hiến của họ. Đồng thời tạo động lực thu hút người tài đáp ứng nguồn nhân lực bền vững của Công ty;

• Để khuyến khích và cải thiện nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng 

lương và ban hành quy chế trả lương, trả thưởng cho doanh nghiệp, được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh 

Bình Định công nhận. Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, khắc phục tình trạng phân phối bình quân, 

đánh giá đúng mức độ đóng góp của từng vị trí công tác trong Công ty, gắn liền tiền lương với năng suất, chất lượng 

và hiệu quả của từng người, khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, khuyến khích mọi 

người nâng cao hiệu suất công tác. Từ đó khuyến khích CBCNV làm việc hăng say góp phần thúc đẩy hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty.;

• Bidiphar luôn thực hiện tốt yêu cầu của Bộ Luật lao động. Xây dựng Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể 

được Sở Lao động Thương binh và Xã hội công nhận. Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như mua 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người.

Chính sách đào tạo

Bidiphar luôn coi việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là điều kiện tiên quyết để Công ty có thể tồn tại và phát 

triển trong nền kinh tế thị trường. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, 

Bidiphar đã xây dựng quy trình đào tạo khoa học, hệ thống nhằm mang lại hiệu quả cao. Tại Bidiphar, mọi CBCNV đều 

được đào tạo nâng cao kiến thức để đảm bảo hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

• Đội ngũ công nhân thường xuyên được huấn luyện về kỹ năng thực hiện GMP và ISO để nhận thức và hiểu rõ từng 

khâu trong quá trình sản xuất;

• Đội ngũ nhân viên bán hàng và nhân viên tiếp thị luôn được trau dồi về khả năng giao tiếp, marketing và kỹ năng 

bán hàng;

• Đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu, nâng cao như: Đào tạo chuyên khoa, Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và 

ngoài nước.
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
• NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 

QUẢN LÝ.
• KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2018, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến chuyển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 7,08%; lạm phát, tỷ giá 

và lãi suất được kiểm soát tương đối ổn định, tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp chủ động 

mở rộng phát triển sản xuất, trong đó có Bibiphar. Tuy nhiên, đi kèm với những lợi ích đến từ tăng trưởng kinh tế và 

chính sách quản lý vĩ mô thì vẫn còn khá nhiều khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp thuộc ngành Dược phẩm nói 

chung và DBD nói riêng phải đối mặt. Thứ nhất là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp nội địa và các doanh 

nghiệp nước ngoài có nhiều tiềm lực về công nghệ - tài chính; thứ hai là chính sách vĩ mô về ngành, đặc biệt là quản lý 

việc đấu thầu tại các bệnh viện, còn thay đổi; thứ ba là việc đầu tư lớn cho dự án đổi mới công nghệ dẫn đến chi phí giá 

thành trong những năm đầu tăng cao.

Tuy nhiên, trong năm qua, Ban Điều hành đã 

nỗ lực làm việc, quyết tâm và đã có những quyết 

định quản lý linh hoạt, kịp thời để phát triển sản 

xuất kinh doanh, giữ vững thị phần, đảm bảo ổn 

định kinh doanh trong điều kiện khó khăn; gia 

tăng lợi ích cho cán bộ công nhân viên, cổ đông 

và các bên liên quan.

Trong năm qua, với những biện pháp quản lý chi phí chặt chẽ và 

hiệu quả, sự nỗ lực của tập thể người lao động trong công ty, năm 

2018 Bidiphar đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Hoạt 

động sản xuất đáp ứng tốt nhu cầu cung ứng hàng hóa cho khách 

hàng. Tổng sản lượng năm 2018 đạt 563 triệu sản phẩm, vượt 126% 

kế hoạch và tăng 101% so với năm 2017.

Cụ thể, một số chỉ tiêu so sánh hiệu quả hoạt động sản xuẩt kinh doanh năm 2018 như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 1.225.068 1.384.902 1.388.227 1.401.024

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 273.856 175.881 203.596 201.026

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 214.766 141.492 164.391 163.005

4 EPS Đồng 4.500 2.789 2.825 2.801

Tình hình sản xuất kinh doanh của Bidiphar tương đối ổn định qua các năm, trong đó, chỉ tiêu doanh thu thuần tăng 

nhẹ mỗi năm. Cụ thể, trong năm 2018, doanh thu thuần của DBD đạt 1.401.024 triệu đồng, tăng nhẹ 0,92% so với cùng 

kỳ năm 2017. 

Trong năm qua, Bidiphar tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chi phí sản xuất như: thương thảo mua hàng 

số lượng lớn theo kế hoạch năm và tiến hành lấy hàng từng đợt để vừa được giá tốt; ổn định nguồn nguyên liệu vừa 

hạn chế tồn kho; Tiến hành đánh giá, lựa chọn lại nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ đăng ký thuốc 

với giá cả hợp lý; Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận lựa chọn nhà cung cấp ngay từ khi nghiên cứu; đăng ký thuốc để 

đảm bảo sản xuất đúng đăng ký và thực hiện kiểm soát thay đổi trong quá trình sản xuất. Các biện pháp trên đã góp 

phần làm giảm được 10,3 tỷ đồng chi phí mua nguyên liệu, tuy nhiên với tình hình nguyên vật liệu vẫn tiếp tục tăng 

giá mạnh làm cho chi phí mua nguyên vật liệu tăng 13,5 tỷ đồng so với bình quân năm 2017, giá vốn sản xuất năm 2018 

bình quân tăng 2% so với năm 2017, vì vậy, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 0,84% so với năm 2017, đạt 163.005 triệu đồng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Nhìn chung, tình hình tài sản của Bidiphar giữ xu hướng ổn 

định qua các năm. Giá trị của tổng tài sản của công ty tại thời 

điểm cuối năm 2018 đạt 1.434 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,11% so với 

năm 2017, trong đó giá trị tài sản ngắn hạn là 1.021 tỷ đồng, 

giảm 8,44% và tài sản dài hạn giảm 3,65%, đạt 413,10 tỷ đồng.

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2017 31/12/2018 %tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 1.115.418 1.021.237 (8.44)

Tài sản dài hạn Triệu đồng 428.772 413.103 (3.65)

Tổng tài sản Triệu đồng 1.544.190 1.434.341 (7.11)

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2017 31/12/2018 % tăng/giảm

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 655.811 497.320 (24.17)

Nợ dài hạn Triệu đồng 55.369 46.367 (16.26)

Tổng nợ phải trả Triệu đồng 711.180 543.687 (23.55)

Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nợ vay của Bidiphar là nợ ngắn 

hạn. Cụ thể, trong năm 2017 và năm 2018, nợ ngắn hạn lần lượt 

chiếm 92,21% và 91,47% trong cơ cấu nợ của công ty. Mặc dù tổng 

giá trị của nợ giảm từ 711.180 triệu đồng vào năm 2017 xuống còn 

543.687 triệu đồng vào cuối năm 2018 nhưng tỷ trọng của nợ ngắn 

hạn và dài hạn có xu hướng giữ sự ổn định, điều này cho thấy công 

tác quản lý nguồn nợ vay của DBD luôn bám sát cơ cấu nợ mục 

tiêu nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn tài chính cho 

công ty.

Tình hình nợ phải trả

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2018

CƠ CẤU
NỢ

2017

NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG NĂM 2018

Cụ thể, hiệu quả tiếp thị sản phẩm chưa cao do đội ngũ bán 

hàng còn thiếu kiến thức về sản phẩm, Công ty, quản trị cũng 

như các kỹ năng vi tính nên việc báo cáo và cập nhật các tin tức 

thị trường chất lượng chưa cao; Các hoạt động truyền thông và 

khảo sát thị trường chưa đạt được hiệu quả dẫn đến các dự báo 

thị trường chưa sát thực tế dẫn đến khả năng đáp ứng nhu cầu 

thị trường chưa được chủ động; Việc mua nguyên liệu phục vụ 

nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được tiến 

độ nghiên cứu sản phẩm mới. Đồng thời, Tình trạng chờ kiểm 

nghiệm ở tất cả các giai đoạn mặc dù đã có cải thiện nhưng vẫn 

diễn ra làm ảnh hưởng tiến độ giao hàng. Hoạt động kiểm soát 

thay đổi và thẩm định, theo dõi độ ổn định… tốn khá nhiều 

nguồn lực của các bộ phận nên hoạt động nghiên cứu, phát 

triển sản phẩm mới nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu 

của Công ty.

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 tương đối khả quan, tuy nhiên trong bối cảnh môi trường kinh doanh 

ngày càng khó khăn khách quan như những thay đổi trong chính sách quản lý ngành và đối thủ cạnh tranh trong và 

ngoài nước, Bidiphar vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế chủ quan cần có định hướng khắc phục. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2019
Nhận định tình hình năm 2019

Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành Dược với những khó khăn lớn như sau:

• Các chính sách nhà nước nhất là chính sách 

đấu thầu thuốc vào bệnh viện thiếu ổn định và 

thường xuyên thay đổi. Hiện dự thảo thông tư 

thay thế thông tư đấu thầu đã qua nhiều lần lấy 

ý kiến nhưng vẫn chưa được ban hành. Thông tư 

về đăng ký thuốc cũng vẫn trong giai đoạn chỉnh 

sửa trước khi ban hành…;

• Quy định GMP về kiểm soát thay đổi và quy định về 

Đăng ký thuốc quy định  bất kỳ sự thay đổi nào như thay 

đổi nhà sản xuất nguyên vật liệu, thay đổi thiết bị,  quy 

trình…đều phải khai báo và được phép của cơ quan quản 

lý đặt ra khối lượng công việc rất lớn khối kỹ thuật phải 

thực hiện, rất nhiều hồ sơ phải gửi xin phép;

• Các yêu cầu quản lý chất lượng ngày càng cao. 

Theo quy định, doanh nghiệp phải tự cập nhật 

các quy định GPs, các tiêu chuẩn dược điển phiên 

bản mới nhất. Hầu hết các phiên bản, tiêu chuẩn 

cập nhật đều đòi hỏi phải tăng tần số và quy mô 

thẩm định; tăng kiểm soát trong suốt quá trình 

tạo sản phẩm (hướng tới kiểm soát online 100% 

sản phẩm), tăng kiểm soát tạp chất liên quan, bổ 

sung thêm nhiều chỉ tiêu chất lượng… do vậy chi 

phí cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng 

cũng ngày càng lớn;

• Năm 2019, giá nguyên vật liệu (NVL) vẫn tiếp tục đà tăng 

giá, trong khi đó giá trúng thầu là rất thấp và cố định, 

hiệu lực thầu kéo dài, nên rủi ro cho doanh nghiệp khi 

trúng thầu rất cao;

• Bảo hiểm y tế (BHYT) đang tiến tới 100% người dân, 

người bệnh khi đau ốm đều được cấp phát thuốc BHYT, 

do vậy việc phát triển thị trường tự do cho dòng thuốc 

điều trị sẽ ngày càng khó khăn;

• Việc triển khai nối mạng tất cả các cơ sở bán lẻ, 

bán buôn thuốc là chủ trương đúng, nhưng cũng 

đòi hỏi hoạt động cung ứng thuốc phải có các 

bước thay đổi để phù hợp nhu cầu thị trường và 

yêu cầu từ cơ quan quản lý;

• Bidiphar mặc dù là một trong 10 doanh nghiệp dược uy 

tín và lớn nhất nước nhưng vẫn trong tình trạng tiềm lực 

tài chính còn rất nhỏ so với các tập đoàn, Công ty nước 

ngoài. Số lượng mặt hàng còn dàn trải, sản lượng từng 

mặt hàng không cao, tỷ suất lợi nhuận nhìn chung thấp. 

Nhiều dây chuyền sản xuất chưa tận dụng được hết công 

suất dẫn đến chi phí sản xuất lớn, khó cạnh tranh.. Các 

sản phẩm của Bidiphar chịu sự cạnh tranh gay gắt của các 

doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2018 Kế hoạch 2019

Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.460 1.500

Giá trị kim ngạch xuất khẩu Nghìn USD 925,04 1.000

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 203,60 200

Cổ tức %/Vốn điều lệ 15 15

Thu nhập trung bình Triệu đồng/người/tháng 8,5 8,5

Các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện

Công tác nhân sự

• Đặt mục tiêu 100% nhân viên bán hàng được đào tạo về 

sản phẩm và kỹ năng bán hàng; 

• Phối hợp các bộ phận chuẩn hóa bộ tài liệu đào tạo cho 

Công ty cho Khối thị trường; 

• Triển khai quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cho nguồn 

cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận;

• Tiếp tục triển khai cập nhật các quy định mới về GMP, 

về chuyên môn vào cáo SOP cụ thể và tổ chức đào tạo 

cho các đối tượng phù hợp. Thực hiện nguyên tắc nhân 

viên phải hiểu, phải cập nhật đầy đủ các quy định có liên 

quan và chịu trách nhiệm về công việc được phân công. 

Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc đào 

tạo, kiểm tra hỗ trợ nhân viên;

• Tiếp tục phối hợp tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên 

tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho 

người lao động. 
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Các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện

Công tác kế hoạch – sản xuất

• Tiếp tục triển khai 5S tại tất cả các phân xưởng sản xuất;

• Tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tiếp tục phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 

sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong quá trình sản xuất;

• Khai thác tốt nhất năng lực sản xuất, đáp ứng 100% đơn hàng theo kế hoạch;

• Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ…;

• Tiếp tục nâng cao hiêu quả hoạt động bảo dưỡng bảo trì trang thiết bị và nhà xưởng.

Hoạt động mua hàng phục vụ sản xuất

• Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác mua hàng nhằm hạn chế thấp nhất các tác 

động từ thị trường cung ứng đến giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến chi phí sản xuất; Có các giải pháp phù 

hợp để kiểm soát việc giao hàng từ nhà cung ứng, tiến độ nộp hồ sơ xin quota… nhằm giảm tình trạng thiếu NVL 

do nhà cung cấp giao hàng chậm, chờ quota…Đảm bảo tất cả các NVL mua cho nghiên cứu, sản xuất đều có đầy đủ 

hồ sơ chất lượng đấp ứng yêu cầu đăng ký thuốc, giá cả hợp lý và cung ứng ổn định. Kiểm soát tốt tồn kho, phấn đấu 

tồn kho nguyên vật liệu hàng tháng không quá 03 lần xuất kho bình quân mỗi tháng; giá trị tồn kho trên 03 tháng 

chiếm không quá 40% giá trị tồn kho;

• Đáp ứng 100%: nguyên vật liệu kịp thời cho các đơn hàng chính thức, hồ sơ NVL cho đăng ký sản phẩm mới;

• Đảm bảo 100%: NVL được nhập xuất đúng quy định, được bảo quản theo yêu cầu của GSP và không để hư hỏng 

mất mát xảy ra. 

Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm

• Thực hiện kịp thời và có chất lượng các thông báo thẩm định. Phấn đấu được cấp số đăng ký mới cho hơn 
20 sản phẩm, cấp số đăng ký lại cho 07 sản phẩm; gia hạn 5 năm số đăng kí cho 104 sản phẩm; làm thủ tục 
đăng ký thay đổi kịp thời cho nhu cầu sản xuât;

• Cải tiến nâng cao chất lượng 33 sản phẩm cũ;
• Xây dựng kế hoạch và đề cương thẩm định quy trình sản xuất cho 100% sản phẩm theo kế hoạch, thẩm 

định mô phỏng cho 07 dây chuyền sản xuất theo đúng quy định;
• Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phấn đấu có ít nhất 05 sản 

phẩm đạt tương đương sinh học năm 2019, triển khai tốt các đề tài dự án đã đăng ký như dự án Thuốc điều 
trị ung thư, dự án Sản xuất thử nghiệm thuốc tác dụng kéo dài… 

• Lập kế hoạch rà soát và chuẩn bị đánh giá GMP và GMP thực phẩm chức năng cho các nội dung: điều kiện nhà 

xưởng – kho, hồ sơ, tài liệu, vướng mắc phát sinh;

• Đảm bảo 100% nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm được kiểm tra đạt theo tiêu chuẩn đăng ký, 

hồ sơ chất lượng; 

• Rà soát và đánh giá rủi ro cho 100% quá trình liên quan GMP;

• 100% hoàn thành khắc phục các điểm góp ý trong các đợt đánh giá GMP 2017, ISO và đánh giá nội bộ;

• Giảm tỷ lệ nguyên nhân sai lỗi do con người phát hiện trong đánh giá nội bộ xuống ≤ 20%;

• Kiểm soát thời gian các bộ phận gửi nguyên nhân - khắc phục sau đánh giá nội bộ xuống ≤ 2 ngày;

• Đảm bảo 100% tài liệu được soát xét theo đúng kế hoạch ban hành;

• Kiểm soát số lượng thay đổi phát sinh ngoài kế hoạch xuống ≤ 25% tổng kiểm soát thay đổi phát sinh,  ≤ 1 Kiểm 

soát thay đổi/sản phẩm/năm; 

• Hoàn thành đánh giá nội bộ tại mỗi bộ phận ít nhất 2 lần/năm (riêng phân xưởng 3 lần/năm);

• 100% đề cương thẩm định ban hành và thực hiện đúng kế hoạch;

• Thực hiện đề cương thẩm định theo yêu cầu GMP đáp ứng 100% kế hoạch; 

• Xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đáp ứng 100% kế hoạch đăng ký thuốc;

• Đảm bảo quản lý, Hiệu chuẩn 100% thiết bị đo toàn Công ty theo đúng quy định GMP, GLP;

• Hoàn thành đánh giá chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017 và mở rộng danh mục phép thử;

• Tham gia nghiên cứu thử nghiệm tương đương độ hòa tan invitro các sản phẩm nhượng quyền của tập đoàn Kyorin 

Nhật Bản và các sản phẩm của Bidiphar;

• Triển khai nghiên cứu tương đương invivo quy mô pilot tại Bidiphar cho ít nhất 2 sản phẩm. 

Hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng
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• Tiếp tục hoàn thiện và khai thác tốt hơn các ứng 

dụng của phần mềm quản trị kênh phân phối DMS 

góp phần thúc đẩy tăng năng suất bán hàng của Công 

ty và là công cụ đắc lực trong công tác quản trị, điều 

hành của Ban Lãnh đạo; 

• Thành lập Công ty con 100% vốn Bidiphar chuyên 

thực hiện chức năng phân phối sản phẩm; 

• Tìm kiếm thị trường xuất khẩu chuẩn bị đầu ra cho 

các nhà máy mới khi đi vào hoạt động;

• Tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trang thiết 

bị và vật tư y tế, phấn đấu năm 2019 đạt doanh thu 

210 tỷ đồng;

• Nâng cao năng lực dự báo thị trường và lập kế hoạch 

tiêu thụ từng quý/ tháng cho nhân viên bán hàng, các 

chi nhánh.

Hệ thống phân phối

Hoạt động marketing
• Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động quảng 

cáo, truyền thông sự kiện hỗ trợ cho công tác phát 

triển thương hiệu và xúc tiến bán hàng, phấn đấu đạt 

doanh thu đề ra 758 tỷ; 

• Xúc tiến phát triển Câu lạc bộ khách hàng OTC tăng 

trưởng 30% so 2018, doanh số OTC đạt 415 tỷ;

• Tiếp tục lộ trình triển khai các thiết kế nhận diện 

dòng sản phẩm, thiết kế nhận diện thương hiệu 

Công ty; 

• Tăng cường các hoạt động bảo hộ nhãn hiệu, thương 

hiệu; Cập nhật mã số mã vạch của từng sản phẩm, 

thực hiện các biện pháp, dấu hiện nhận biết riêng 

biệt để chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường;

• Triển khai đồng bộ các hoạt động quảng bá sản phẩm 

chiến lược Hebamic (tên cũ là Thìa canh Bidiphar) 

trên toàn quốc; 

• Phát triển kênh truyền thông trực tuyến thực hiện 

cho dòng sản phẩm thực phẩm chức năng;

• Tiếp tục ứng dụng phầm mềm DMS nâng cao hiệu 

quả quản trị kênh phân phối.

• Duy trì, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tại Công ty và Chi nhánh đảm bảo vận hành tốt hệ thống phần mềm 

SAP ERP và DMS; 

• Kiểm soát hệ thống, hướng dẫn người dùng thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ trên hệ thống; Kiểm soát lỗi, hỗ trợ 

và xử lý kịp thời các yêu cầu từ các đơn vị trong quá trình vận hành sử dụng phần mềm SAP ERP, DMS; 

• Triển khai mạng riêng ảo (vpn) nhằm tăng cường tính bảo mật cho hệ thống mạng Bidiphar. 

• Triển khai phần mềm quản lý công việc văn phòng, áp dụng trước cho khối kỹ thuật, tổ chức hành chính.

Hoạt động công nghệ thông tin

Trong năm 2019 tiếp tục

• Hoàn thành lắp đặt dây chuyền thiết bị, thực hiện thẩm định đánh giá Nhà máy sản xuất thuốc trị ung thư tại Khu 

kinh tế Nhơn Hội, đưa vào hoạt động vào cuối quý IV/2019. Năm 2020 thực hiện đánh giá Nhà máy theo tiêu chuẩn 

GMP-PICs.

• Bổ sung nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng các dây chuyền sản xuất hiện tại đáp ứng các quy định hiện hành về GMP 

và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hoạt động đầu tư

• Đảm bảo số liệu, chứng từ kế toán phát sinh theo đúng quy định của pháp luật; quản lý nguồn vốn hiệu quả, đáp 

ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;

• Hoàn thiện và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, đảm bảo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng, đầy đủ 

các quy định pháp luật, quy định và quy chế Công ty đã ban hành. 

• Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ nội quy, quy chế trong hệ thống phân phối; hỗ trợ các Chi 

nhánh nâng cao năng lực quản trị tài chính.  

Hoạt động tài chính, kế toán và kiểm soát nội bộ
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY

• ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC

• CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Là doanh nghiệp sản xuất có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước nên tạo được thế chủ động trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, đồng bộ hóa công tác quản lý từ khâu sản xuất đến phân phối.

Việc tiên phong ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật giúp Bidiphar tạo được một số dòng sản phẩm mang lại lợi thế 

cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành; là cơ sở để phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Triển khai ứng dụng thành công hệ thống SAP-ERP, DMS mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Công ty, mở ra một 

phương pháp quản trị hệ thống một cách khoa học và phù hợp thông lệ quốc tế, mang lại hiệu quả cao trong việc cung 

cấp thông tin quản lý với chi phí được tiết kiệm tối ưu nhất.

Nằm trong Top 10 doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm được bình chọn trong nhiều năm, là minh 

chứng cho sự tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu Bidiphar.

Đối với các hoạt động trong tỉnh công ty cũng được sự quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh cùng các Sở ngành đã tạo điều kiện 

hỗ trợ thường xuyên, kịp thời cho các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thuận lợi

Khó khăn

Thị trường dược phẩm trong nước đang thể hiện tính cạnh tranh khốc liệt và ngày càng khó khăn hơn, các yếu tố giá 

thành sản phẩm (giá mua nguyên liệu nhập khẩu), chi phí đầu tư nhà máy, chi phí vận chuyển đến các trung tâm lớn…

sẽ làm giảm tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Các chính sách nhà nước nhất là chính sách đấu thầu thuốc vào cơ sở điều trị vẫn chưa hoàn thiện và thường xuyên thay 

đổi. Hiện thông tư dự thảo thay thế thông tư đấu thầu đã qua nhiều lần lấy ý kiến nhưng vẫn chưa được ban hành. Thông 

tư về đăng ký thuốc cũng vẫn trong giai đoạn chỉnh sửa trước khi ban hành… 

Quy định GMP về đăng ký thuốc và kiểm soát thay đổi cũng được quy định chặt chẽ hơn đối với bất kỳ sự thay đổi nào 

về nhà sản xuất nguyên vật liệu, thiết bị, quy trình… việc này tạo ra khối lượng công việc rất lớn và tốn nhiều thời gian.

Theo yêu cầu về quản lý chất lượng, doanh nghiệp phải tự cập nhật các quy định GPs, các tiêu chuẩn dược điển phiên bản 

mới nhất. Hầu hết các phiên bản, tiêu chuẩn cập nhật đều đòi hỏi phải tăng tần số và quy mô thẩm định; tăng kiểm soát 

trong suốt quá trình tạo sản phẩm (hướng tới kiểm soát online 100% sản phẩm), tăng kiểm soát tạp chất liên quan, bổ 

sung thêm nhiều chỉ tiêu chất lượng… do vậy chi phí cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng cũng ngày càng lớn.

Việc triển khai chủ trương nối mạng tất cả các cơ sở bán lẻ, bán buôn thuốc, đòi hỏi hoạt động cung ứng thuốc phải có 

các bước thay đổi về phương thức để phù hợp nhu cầu thị trường và yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Doanh thu đạt 92%; Lợi nhuận đạt 96% so với kế hoạch đề ra. 

Tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ.

Đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Thực hiện niêm yết cổ phiếu Bidiphar (DBD) chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE Ngày 15/06/2018. Điều 

này khẳng định Công ty cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn theo qui định về thị trường tài chính, thông tin chính xác, tăng 

cường hệ thống quản trị công ty và sự minh bạch trong hoạt động nhằm đem lại những giá trị tốt nhất cho các cổ đông.

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất dược phẩm bidiphar công nghệ cao giai đoạn 1: Xây dựng mới nhà máy công nghệ cao 

sản xuất thuốc điều trị ung thư (bao gồm dây chuyền sản xuất thuốc điều trị ung thư dạng thuốc tiêm và tiêm đông khô). 

Hiện tại, đang trong quá trình hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào quý IV/2019 với 

công suất năm đầu tiên khoảng 500.000 lọ /năm (tương ứng doanh thu 100 tỷ/năm) và tăng lên 1,8 triệu lọ cho năm thứ 

5 đạt 100% công suất thiết kế (tương ứng doanh thu 300 tỷ/năm).

Về chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%, HĐQT đã lựa chọn các phương án để thực hiện. Trong 

tháng 11/2018 HĐQT công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung liên quan nâng tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài và đã được cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 68,59% về việc: 

• Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% theo các qui định 

liên quan.

• Thành lập công ty con (100% vốn Bidiphar) nhằm chuyên nghiệp hóa phân phối hàng hóa cho Bidiphar. Đã thành 

lập Công ty TNHH MTV Thương Mại Bidiphar ngày 22/02/2019 và chính thức hoạt động vào ngày 01/04/2019.

• Trong thời gian tới, HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc: hoàn tất hồ sơ nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 

tại Công ty lên 49% và gửi UBCKNN vào cuối quý II/2019.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

“Trong năm 2018, HĐQT đã tập trung thực hiện 
đầy đủ các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 
2018 đã biểu quyết thông qua, trong đó ưu tiên 
cao nhất việc triển khai thực hiện các định hướng 
chiến lược năm 2018 và giai đoạn 2016-2020, 
đồng thời cùng Ban Điều hành công ty thực hiện 
đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác 
điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, 
bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng 
đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của Bidiphar.”

• Tiếp tục được kiện toàn. Năm 2018 Công ty tập 

trung hoàn thiện cơ sở vật chất cho các Chi nhánh cụ 

thể: đưa vào sử dụng văn phòng làm việc Chi nhánh 

Quảng Trị, hoàn thiện hồ sơ thiết kế văn phòng Chi 

nhánh tại Nghệ An và Đà Nẵng, thống nhất phương 

án thiết kế kiến trúc văn phòng Chi nhánh tại Hải 

Phòng;

• Công tác phát triển Câu lạc bộ khách hàng Bidiphar 

cũng đạt được kết quả cao, số lượng khách hàng đạt 

danh hiệu năm 2018 đạt 1.499 khách hàng, tăng 

trưởng 14% so với năm 2017;

• Năm 2018 Công ty tiến hành triển khai, đào tạo và 

đưa vào đưa vào vận hành phần mềm quản lý hệ 

thống phân phối bán hàng DMS tại tất cả các Chi 

nhánh Bidiphar trực thuộc từ đầu quý 3. Đến nay 

phần mềm DMS đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho các 

Chi nhánh trong công tác giám sát bán hàng và đánh 

giá hiệu quả làm việc thực tế của đội ngũ nhân viên 

bán hàng, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp 

của đội ngũ nhân viên bán hàng Bidiphar trong mắt 

khách hàng

Hệ thống phân phối

• Đáp ứng tốt nhu cầu cung ứng hàng hóa cho khách hàng. Tổng sản lượng sản xuất năm 2018 đạt 563 triệu sản phẩm, 

vượt kế hoạch 126% và tăng 101% so với năm 2017;

• Sự phối hợp giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận sản xuất có nhiều tiến bộ trong năm 2018: Đặt hàng các sản phẩm 

của khách hàng ngoài theo Quý cùng lúc với đơn hàng quý của Công ty giúp giảm gần 2/3 đơn hàng bổ sung so với 

năm 2017, giảm số lượt/số lô nguyên vật liệu về kho. Tỷ lệ đáp ứng đơn hàng đạt 99,95% sản lượng đặt hàng;

• Hơn 50% dây chuyền sản xuất được khai thác tốt, tập trung vào các chuyền gói bột betalactam và non-betalactam, 

viên non-betalactam, thuốc nhỏ mắt, dịch thận, gói bột vi sinh, thuốc điều trị ung thư, viên betalactam. Các dây 

chuyền khai thác công suất chưa tốt (< 20%) bao gồm: các loại lọ dùng ngoài, ống uống, gói bột non-betalactam (PX 

Viên), dung môi, các loại lọ uống, viên thuốc đạn, kem-mỡ. 

Hoạt động sản xuất

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế

Đạt 95% kế hoạch đề ra, lý do liên quan đến giá đấu thầu ngày càng giảm theo quy định của Nhà nước, mặc dù số lượng 

trúng thầu tăng so với năm 2017. Bên cạnh đó vẫn duy trì và giữ vững được thị phần tại các thị trường hiện có; làm nhà 

phân phối độc quyền một số thiết bị, vật tư y tế như mặt hàng Găng tay (Bidiphar Top Glove), huyết áp kế (ALPK)…

• Phát triển các dòng sản phẩm chủ lực: thuốc điều trị ung thư, thuốc tiêm… Tham gia trưng bày và giới thiệu sản 

phẩm thuốc điều trị ung thư tại Hội nghị thuốc điều trị ung thư được tổ chức tại Huế và TP.HCM, Cần Thơ, Hải 

Phòng… thu hút nhiều bác sĩ, đại biểu các đơn vị ghé thăm gian hàng.

• Hoạt động xúc tiến truyền thông, hỗ trợ thương mại tiếp tục tập trung quảng bá sản phẩm OTC của Bidiphar tại các 

HC HVNCLC thu hút hàng chục nghìn lượt người tiêu dùng đến tham gia. 

• Tổ chức cho gần 1.000 lượt khách hàng Khối OTC tham gia hội nghị tri ân và du lịch cùng với gia đình Bidiphar tại 

nhiều địa điểm như: Nha Trang, Đà Lạt, Thanh Hóa…

• Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo chính sách hợp đồng năm 2018: tặng quà và các vật dụng phục vụ 

cho công tác bán hàng tại nhà thuốc, thăm và tặng quà tri ân khách hàng Vàng – Bạc – Đồng nhân dịp lễ lớn: Tết, 

30/4 – 1/5, 2/9… 

• Thực hiện nhiều hoạt động tài trợ cho khách hàng OTC như tặng quà và các vật dụng phục vụ cho công tác bán hàng 

tại nhà thuốc, thăm và tặng quà tri ân cho hàng ngàn khách hàng nhân các dịp lễ, tết…; tài trợ cho các hội nghị khoa 

học tại các cơ sở y tế như BV Ung Bướu Tp. Hồ Chí Minh; BV Việt Tiệp; BV TW Huế; BVĐK Bình Định.

Hoạt động xúc tiến truyền thông, hỗ trợ thương mại
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Hoạt động đầu tư, nghiên cứu

• Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chi phí sản xuất như: thương thảo mua hàng số lượng lớn theo kế 

hoạch năm và tiến hành lấy hàng từng đợt để vừa được giá tốt; ổn định nguồn nguyên liệu vừa hạn chế tồn kho;

• Tiến hàng đánh giá, lựa chọn lại nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ đăng ký thuốc với giá cả hợp 

lý; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận lựa chọn nhà cung cấp ngay từ khi nghiên cứu, đăng ký thuốc để đảm bảo sản 

xuất đúng đăng ký và thực hiện kiểm soát thay đổi trong quá trình sản xuất.

Hoạt động mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm nghiệm

Hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm; nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và đăng ký thuốc

• Có nhiều tiến bộ. Từ đầu năm tất cả các hoạt động đều được lên kế hoạch rõ ràng, việc thực hiện bám sát theo kế 

hoạch mục tiêu để thực hiện;

• Trong năm hoàn thành nghiên cứu 10 sản phẩm mới (đã có 09 sản phẩm được cấp SĐK và đưa vào sản xuất, trong 

đó có 07 sản phẩm thuốc điều trị ung thư), cải tiến 06 sản phẩm; gửi thử tương đương sinh học 4 sản phẩm (trong 

đó có 3 sản phẩm cải tiến và 1 sản phẩm mới), được Bộ Y tế cấp số đăng ký mới cho 20 sản phẩm; đăng ký lại 24 sản 

phẩm, gia hạn 47 sản phẩm, làm hồ sơ đăng ký thay đổi 151 sản phẩm;

• Hoạt động kiểm soát sản xuất đúng hồ sơ đăng ký thuốc và thẩm định quy trình sản xuất đúng quy định GMP được 

triển khai nghiêm túc. 

Hoạt động quản lý chất lượng
• Tiếp tục cập nhật hệ thống chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

• Công tác đánh giá nội bộ được triển khai 02 đợt vào tháng 4 và tháng 8 cho tất cả các phòng ban, phân xưởng tại 

Công ty, tổ chức họp Xem xét lãnh đạo cho từng đợt và đưa ra các giải pháp khắc phục các điểm không phù hợp;

• Công tác kiểm soát (KSTĐ) thay đổi tuy phát sinh rất nhiều ngoài kế hoạch đầu năm (tỷ lệ phát sinh 81%) nhưng 

vẫn được vẫn được kiểm soát đầy đủ và nguồn lực thực hiện KSTĐ được hạn chế thấp nhất có thể (QA đã xem xét 

kết hợp tất cả KSTĐ để thẩm định – theo dõi ĐÔĐ – nộp Hồ sơ đăng ký thay đổi). Các thay đổi phát sinh ngoài kế 

hoạch trên tập trung chủ yếu ở việc thay đổi nhà sản xuất nguyên vật liệu đáp ứng được tiêu chí về chất lượng và giá 

cả của Công ty ở thời điểm hiện tại;

• Công tác thẩm định theo quy định GMP (thẩm định MTSX, thẩm định HVAC, thẩm định vệ sinh, thẩm định hệ 

thống nước, hệ thống khí…) được triển khai đúng tiến độ, trong năm đã ban hành và triển khai thực hiện được 83 

đề cương, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất. 

Hoạt động tài chính kế toán – kiểm soát nội bộ
• Được triển khai nghiêm túc. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về kế toán thống kê, tuân thủ các chuẩn mực 

về chế độ kế toán hiện hành; cung cấp kịp thời các số liệu, tài liệu cho công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Ban giám đốc; sửa đổi và ban hành lại Quy chế hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc 

theo hướng tăng cường tính chủ động của Giám đốc Chi nhánh trong việc điều hành hoạt động kinh doanh cũng 

như thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả nhất giữa Chi nhánh và các bộ phận phòng ban trong Công ty. Thực hiện các 

báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán định kỳ đúng tiến độ, công bố kịp thời trên thị trường chứng khoán;

• Hệ thống kiểm soát nội bộ ngày càng hoàn thiện và vận hành hiệu quả hơn, sai phạm của các đơn vị giảm đáng kể 

so với năm 2017.

• Tiếp tục triển khai Dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ để 

sản xuất một số thuốc dùng điều trị ung thư”. Hiện nay tất cả các sản phẩm của dự án đã được nộp hồ sơ đăng ký, 37 

sản phẩm tương ứng 16 hoạt chất đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được cung ứng cho hầu hết các cơ sở điều trị 

ung thư trên toàn quốc, góp phần quan trọng đưa sản phẩm thuốc ung thư trở thành lợi thế của Công ty 

• Tháng 6/2018, Công ty tiếp tục được Bộ KHCN phê duyệt dự án cấp nhà nước “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản 

xuất thuốc viên Indapamid 1,5mg và Felodipin 5mg giải phóng kéo dài” (6/2018 – 6/2020). 

Thực hiện dự án KHCN cấp Nhà nước
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tuy năm 2018 vẫn tồn tại nhiều thách thức đối với DBD, nhất là trong công tác quản lý chi phí đầu vào và các các chi 

phí khác như chi phí bán hàng, chi phí nhân công,… , hoạt động kinh doanh vẫn đạt được những kết quả khả quan. Ban 

Lãnh đạo công ty đã thể hiện quuyết tâm cao độ, nỗ lực làm việc và đưa ra những quyết định quản lý linh hoạt, kịp thời để 

phát triển sản xuất, giữ vững thị trường, từ đó gia tăng lợi ích cho các cổ đông đồng thời đảm bảo đời sống cho người lao 

động. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.

“Năm 2018, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng từ năm 2017, 
lạm phát được kiểm soát tốt dưới 4%, tỷ giá và lãi suất nhìn chung ổn định trong cả năm 
tuy có sự gia tăng nhẹ vào thời điểm cuối năm. Đây chính là điều kiện tốt cho các doanh 
nghiệp nói chung và DBD nói riêng có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn, chủ động mở rộng 
phát triển sản xuất”

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tương đối tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, đề cao trách nhiệm cá nhân 

khi thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và đồng thời cũng thể hiện tính minh bạch, thống nhất trong lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chung của toàn công ty.

Tổng doanh thu bán hàng năm 2018 đạt 1.474 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch đề ra và vượt 1% so với cùng kỳ năm 

trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 201,03 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2017, vượt 2% so với nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018; Trong năm 2018 tổng giá trị đã đầu tư là 48,5 tỷ đồng, bao gồm đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất thuốc tiêm đông khô điều trị ung thư, Trung tâm nghiên cứu và các phân xưởng Đông khô, phân xưởng thuốc 

Viên… Nhà máy sản xuất Bidiphar Công nghệ cao đã khởi công vào tháng 08/2018 và dự kiến hoàn thành dây chuyền 

sản xuất thuốc tiêm – tiêm đông khô vào tháng 08/2019; Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% và thành lập 

công ty con trực thuộc 100% vốn Bidiphar thực hiện chức năng phân phối sản phẩm.

CÁC MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019 tiếp tục thực hiện 07 đề tài/dự án lớn trong đó nổi bật là 02 dự án cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát triển và 

ứng dụng công nghệ để sản xuất một số thuốc dùng điều trị ung thư” (2014-2019) và dự án “Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất thuốc viên Indapamid 1,5mg và Felodipin 5mg giải phóng kéo dài” (2018-2020);

Dự án thuốc điều trị ung thư (2014-2019) đang đi vào giai đoạn cuối, hiện nay tất cả các sản phẩm của dự án đã được 

nộp hồ sơ đăng ký, trong đó 6/7 sản phẩm dung dịch tiêm, 2/3 sản phẩm thuốc tiêm đông khô điều trị ung thư của đề tài 

đã được cấp số đăng ký và đưa vào triển khai sản xuất. Dự kiến năm 2019, các sản phẩm còn lại sẽ được cấp số đăng ký 

và tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại để tiến hành nghiệm thu đề tài, dự án;

Về dự án thuốc phóng thích kéo dài điều trị bệnh cao huyết áp đang được thực hiện đúng tiến độ, dự kiến năm 2019 tiếp 

tục thực hiện hoàn thiện 17 báo cáo chuyên đề theo kế hoạch;

Tiến hành nhận dạng và triển khai kế hoạch gồm 09 hành động để quản lý các rủi ro từ bối cảnh tổ chức liên quan hoạt 

động của 3 bộ phận quan trọng của Công ty gồm phòng Kinh doanh, Marketing, Kế hoạch. Kết quả hoàn thành 03 hành 

động, các hành động khác đang thực hiện và dự kiến hoàn thành vào Quý I năm 2019.  

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 
2018 Kế hoạch năm 2019 Tăng trưởng 

(%)

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 524,00 524,00 100

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.474,02 1.500,00 102

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 201,01 200,00 99

3.1 Lợi nhuận từ Sản sản 
xuất kinh doanh chính Tỷ đồng 190,42 190 100

3.2 Lợi nhuận hợp nhất từ 
công ty liên kết Tỷ đồng 10,58 10 95

4 Tỷ lệ chia cổ tức (%/Vốn 
điều lệ) % 15 15 100
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Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành kế hoạch 2019, Công ty đã xây dựng và ban hành 

bộ “Mục tiêu chất lượng/ KPI” của từng phòng ban chức năng, 

các chi nhánh nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của từng bộ 

phận. Một số giải pháp chính như sau:

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

• Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

• Chuẩn hóa bộ tài liệu đào tạo của Công ty cho khối thị 

trường; Trong năm 2019, 100% nhân viên bán hàng được 

đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng; 

• Tiếp tục triển khai cập nhật các quy định mới về GMP, về 

chuyên môn vào cáo SOP cụ thể và tổ chức đào tạo cho các 

đối tượng phù hợp. Thực hiện nguyên tắc nhân viên phải 

hiểu, phải cập nhật đầy đủ các quy định có liên quan và chịu 

trách nhiệm về công việc được phân công. Trưởng bộ phận 

chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo, kiểm tra, hỗ trợ 

nhân viên.

Giải pháp nâng cao công tác quản trị sản xuất

• Tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tiếp tục phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 

sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong quá trình sản xuất. 

• Nâng cao hiệu quả công tác mua hàng, đảm bảo đủ nguyên vật liệu phục vụ kịp thời cho sản xuất và nghiên cứu, đúng 

quy định và giá cả phù hợp. Quản lý tốt hàng tồn kho.

• Tổ chức, sắp xếp sản xuất theo quy trình khoa học và hiệu quả, nhằm khai thác tối đa năng lực của máy móc thiết bị, 

đáp ứng 100% đơn hàng theo kế hoạch.

• Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo ATLĐ, phòng chống cháy nổ…

Giải pháp nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm mới

• Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu phát 

triển. Phấn đấu hoàn thành ít nhất 20 sản phẩm mới. Tiếp tục 

cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện hành, phấn 

đấu có ít nhất 05 sản phẩm đạt tương đương sinh học năm 

2019.

• Thực hiện kịp thời và có chất lượng hồ sơ đăng ký lại, gia hạn 

số đăng ký.

• Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất theo đúng hồ sơ đăng 

ký, làm thủ tục đăng ký thay đổi kịp thời đáp ứng nhu cầu sản 

xuất;

• Triển khai tốt các đề tài dự án đã đăng ký như dự án thuốc 

điều trị ung thư, dự án sản xuất thử nghiệm thuốc tác dụng 

kéo dài…

Giải pháp về quản lý chất lượng

• Thực hiện cập nhật kịp thời hiệu quả các quy định mới của Bộ 

Y tế, GPs, ISO 9001, ISO 17025 vào các SOP cụ thể

• Lập kế hoạch rà soát và chuẩn bị tái đánh giá GMP về thuốc 

và đánh giá mới GMP thực phẩm chức năng.

• Đảm bảo 100% nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm, 

thành phẩm được kiểm tra đạt theo tiêu chuẩn đăng ký, hồ 

sơ chất lượng; 

• Rà soát và đánh giá rủi ro cho 100% quá trình liên quan GMP;

• Thực hiện công tác thẩm định theo yêu cầu GMP  

• Xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đáp 

ứng 100% kế hoạch đăng ký thuốc; cập nhật kịp thời các phien 

bản dược điển đúng quy định của Bộ Y tế.

• Đảm bảo quản lý, hiệu chuẩn, kiểm định 100% thiết bị đo 

toàn Công ty theo đúng quy định GMP, GLP;

• Hoàn thành đánh giá chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 

17025:2017 và mở rộng danh mục phép thử đáp ứng nhu cầu 

của công ty.

• Triển khai nghiên cứu tương đương invivo quy mô pilot các 

sản phẩm nhượng quyền của tập đoàn Kyorin Nhật Bản và 

cho ít nhất 2 sản phẩm của Bidiphar.

Giải pháp về phát triển hệ thống phân phối

• Tiếp tục hoàn thiện và khai thác tốt hơn các ứng 

dụng của phần mềm quản trị kênh phân phối 

DMS góp phần thúc đẩy tăng năng suất bán 

hàng của Công ty và là công cụ đắc lực trong 

công tác quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo; 

• Tìm kiếm thị trường xuất khẩu chuẩn bị đầu ra 

cho các nhà máy mới khi đi vào hoạt động.

• Tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trang 

thiết bị và vật tư y tế;

• Nâng cao năng lực dự báo thị trường và lập kế 

hoạch tiêu thụ từng quý/ tháng cho nhân viên 

bán hàng, các chi nhánh;

• Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho các chi 

nhánh Đà nẵng, Thanh Hóa, Nghệ an và Hải 

phòng.

Giải pháp về các hoạt động Marketing

• Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động quảng cáo, 

truyền thông sự kiện hỗ trợ cho công tác phát triển thương 

hiệu và xúc tiến bán hàng;

• Xúc tiến phát triển Câu lạc bộ khách hàng OTC tăng 

trưởng 30% so 2018;

• Tiếp tục lộ trình triển khai các thiết kế nhận diện dòng sản 

phẩm, thiết kế nhận diện thương hiệu Công ty; 

• Tăng cường các hoạt động bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu; 

Cập nhật mã số mã vạch của từng sản phẩm, thực hiện các 

biện pháp, dấu hiện nhận biết riêng biệt để chống hàng giả, 

hàng nhái trên thị trường;

• Triển khai đồng bộ các hoạt động quảng bá sản phẩm 

chiến lược Hebamic (tên cũ là Thìa canh Bidiphar) trên 

toàn quốc.

Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin

• Tiếp tục hoàn thiện hệ thống SAP-ERP, 

DMS và triển khai ứng dụng hiệu quả tại 

các đơn vị trực thuộc.

• Đầu tư tăng cường hệ thống bảo mật thông 

tin dữ liệu.

• Triển khai các chính sách mới về hóa đơn 

điện tử, giải pháp bán hàng phù hợp qui 

định hiện hành.

Giải pháp tài chính và kiểm soát nội bộ

• Đảm bảo số liệu, chứng từ kế toán phát sinh 

theo đúng quy định của pháp luật; quản lý 

nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng đầy đủ và kịp thời 

nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy 

đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;

• Hoàn thiện và vận hành hệ thống kiểm soát 

nội bộ hiệu quả, đảm bảo các đơn vị trực thuộc 

thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật, 

quy định và quy chế Công ty đã ban hành. 

• Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tính 

tuân thủ nội quy, quy chế trong hệ thống phân 

phối; hỗ trợ các Chi nhánh nâng cao năng lực 

quản trị tài chính.
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BÁO CÁO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Thông điệp phát triển bền vững

Là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất 

dược phẩm và trải qua gần 40 năm phát triển, chúng tôi luôn 

ý thức được quá trình hoạt động luôn được quan niệm và 

thực thi hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp phải đi đôi 

với các hoạt động cộng đồng, xã hội và quan tâm xây dựng, 

bảo vệ môi trường nhằm mục tiêu hướng đến tương lai. Là 

ngành sản xuất sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người 

nên chúng tôi càng ý thức hơn về tác động của quá trình đến 

sức khỏe cộng đồng, đến môi trường chung quanh và đặc 

biệt là việc đảm bảo sức khỏe cho thế hệ tương lai.

Chúng tôi xây dựng định hướng, tiêu chí phát triển bền vững 

trên hoạt động cụ thể của công ty, trong đó bao hàm các nội 

dung chính: tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo trách 

nhiệm xã hội và cam kết bảo vệ môi trường.

"Chăm sóc sức khỏe, chia sẻ niềm vui" là phương châm đã 

đi cùng Bidiphar trong nhiều giai đoạn và thể hiện cao nhất 

trách nhiệm đối với các bên liên quan, Bidiphar thực hiện sứ 

mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xã hội, chia sẻ niềm vui 

với đối tác và có trách nhiệm với tương lai.

Phát triển bền vững là chiến lược quan trọng hàng đầu, 

là cam kết mà mọi tổ chức, doanh nghiệp đang nỗ lực 

hoàn thiện. Với kinh nghiệm thực tế hoạt động phát 

triển, Bidiphar luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của 

việc đề ra các tiêu chí, các mục tiêu kế hoạch, giải pháp 

và cam kết thực hiện các định hướng chiến lược phát 

triển bền vững một cách triệt để, cụ thể trong từng 

hoạt động và phổ biến rộng rãi đến tất cả mọi người 

trong công ty.

Trong giai đoạn phát triển mới, hội nhập kinh tế sâu 

rộng, các chính sách phát triển bền vững ngày nay 

không những là mối quan tâm của các nhà quản lý mà 

nó cũng được đưa lên bàn nghị sự của các doanh nghiệp 

và được đưa vào định hướng phát triển chung trong 

hoạt động toàn doanh nghiệp. Phát triển bền vững bao 

quát nhiều vấn đề như quản trị doanh nghiệp và văn 

hóa kinh doanh, biến đổi khí hậu và giảm khí thải, 

quản lý an toàn và sức khỏe môi trường, trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng có 

trách nhiệm và báo cáo thông tin phi tài chính.

“ĐỊNH HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG:

Phát triển bền vững là nội dung trọng tâm trong 
chiến lược phát triển kinh doanh của DBD

DBD xác định rằng Công ty chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế với thực hiện trách nhiệm xã hội, bảo vệ 
môi trường nhằm bảo đảm, gia tăng và cân bằng lợi ích cho các bên 
liên quan: cổ đông và nhà đầu tư, khách hàng, đối tác kinh doanh, cơ 
quan quản lý Nhà nước, nhân viên và cộng đồng xã hội.

Tăng trưởng kinh tế bền vững
Giữ vững và ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển kinh doanh trong giai đoạn 2018 – 2022;

Tăng trưởng doanh thu bền vững ở mảng kinh doanh truyền thống, thế mạnh; Quản trị doanh nghiệp minh bạch, sử 

dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tối ưu lợi nhuận.

Đầu tư nghiên cứu phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những dòng sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh.

Phát triển thị trường mới, tăng sự hiện diện trên tất cả các kênh hoạt động.

Luôn đem tới lợi ích, sự tin tưởng cũng như sự hài hòng của nhà đầu tư và cổ đông; Bằng sự cải thiện doanh thu, 

tối đa hóa lợi ích lâu dài của cổ đông; luôn thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của 

pháp luật, đảm bảo lợi ích hai bên; Cổ đông được cung cấp thông tin công khai và minh bạch, đảm bảo nhu cầu 

của nhà đầu tư.

Trách nhiệm với xã hội
Xây dựng môi trường làm việc năng động, thoải mái giúp người lao động phát huy hết năng lực cá nhân, gắn bó và cống 

hiến cho công ty. Xây dựng chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, chính sách đào tạo, chăm lo 

tinh thần cho người lao động hiệu quả.

Trách nhiệm đối với cộng đồng và địa phương, chú trọng các hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng và hỗ trợ tài chính 

phục vụ cộng đồng.

Cam kết bảo vệ môi trường
Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn năng lượng, nước và nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuân thủ các quy định chính sách phát luật về bảo vệ môi trường.
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Chính sách liên quan đến người lao động

Hoạt động quản lý chất lượng

• Công ty tiếp tục cập nhật hệ thống chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

• Công tác đánh giá nội bộ được triển khai 02 đợt vào tháng 04 và tháng 08 cho tất cả các phòng ban, phân xưởng tại 

Công ty, tổ chức họp Xem xét lãnh đạo cho từng đợt và đưa ra các giải pháp khắc phục các điểm không phù hợp;

• Công tác kiểm soát thay đổi tuy phát sinh rất nhiều ngoài kế hoạch đầu năm (tỷ lệ phát sinh 81%) nhưng vẫn được 

vẫn được kiểm soát đầy đủ và nguồn lực thực hiện KSTĐ được hạn chế thấp nhất có thể (QA đã xem xét kết hợp tất 

cả KSTĐ để thẩm định – theo dõi ĐÔĐ – nộp Hồ sơ đăng ký thay đổi). Các thay đổi phát sinh ngoài kế hoạch trên 

tập trung chủ yếu ở việc thay đổi nhà sản xuất nguyên vật liệu đáp ứng được tiêu chí về chất lượng và giá cả của Công 

ty ở thời điểm hiện tại;

• Công tác thẩm định theo quy định GMP (thẩm định MTSX, thẩm định HVAC, thẩm định vệ sinh, thẩm định hệ 

thống nước, hệ thống khí…) được triển khai đúng tiến độ, trong năm đã ban hành và triển khai thực hiện được 83 

đề cương, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất; 

• Năm 2019 đã tiến hành nhận dạng và triển khai kế hoạch gồm 09 hành động để quản lý các rủi ro từ bối cảnh tổ chức 

liên quan hoạt động của 3 bộ phận quan trọng của Công ty gồm phòng Kinh doanh, Marketing, Kế hoạch. Kết quả 

hoàn thành 03 hành động, các hành động khác đang thực hiện và dự kiến hoàn thành vào Quý I năm 2019;

• Công tác kiểm tra chất lượng được cải tiến theo hướng đáp ứng kịp thời tiến độ sản xuất, chú trọng lưu giữ dữ liệu 

thô, ghi chép hồ sơ kiểm nghiệm theo đúng quy định GLP và ISO 17025; hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng tay 

nghề cho kiểm nghiệm viên tiếp tục được quan tâm, đảm bảo độ chính xác của các kết quả kiểm nghiệm. Trong năm 

đã tham gia thử nghiệm thành thạo cấp quốc gia về thuốc và thực phẩm chức năng, kết quả cho thấy tay nghề của 

đội ngũ kỹ thuật viên luôn nằm trong nhóm tốt nhất. 

Trách nhiệm với xã hội

Trong năm qua, Công ty đã có nhiều hoạt động xã hội với tổng kinh phí hơn gần 02 tỷ đồng, trong đó có các hoạt động 

tiêu biểu như:

• Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua hoạt động khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh 

nhân nghèo tại Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Vân Canh, An Lão Phú Yên,…; các chương trình hiến máu nhân đạo,…;

• Ủng hộ Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định, chương trình “Tết sum vầy” do Liên 

đoàn Lao động tỉnh tổ chức, ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn”, “Quỹ vì người nghèo”; triển khai thăm tặng quà cho 

gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7;

• Sáng ngày 22/07/2018, Đoàn cơ sở DBD đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Bình Định, Trung tâm huyết học và truyền 

máu (Bệnh viện đa khoa tỉnh) tổ chức chương trình “Bidiphar mỗi giọt máu một tấm lòng”. Kết thúc đợt hiến máu 

này, có 113 đơn vị máu/đợt và hơn 900 đơn vị/8 năm thực hiện chương trình được tiếp nhận và bổ sung vào ngân 

hàng máu cứu người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Thông qua hoạt động này, Bidiphar khẳng định sẽ luôn 

là người bạn đồng hành cùng mọi người trong công cuộc chăm sóc sức khỏe – chia sẻ niềm vui;

• Tối ngày thứ 7 (ngày 22/09), với mong muốn đem đến cho các em những kí ức về một mùa trung thu ấm áp, Công 

đoàn và Đoàn Thanh niên Bidiphar đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm 2018” với sự tham gia của gần 500 

em bé là con em CBCNV công ty. Chương trình đã khép lại, nhưng ký ức về một mùa Trung thu ấm áp và ngọt lành 

sẽ mãi theo em trong suốt hành trình tuổi thơ.

Hoạt động Đảng – Đoàn thể

• Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo các đoàn thể và đơn vị tổ chức tốt việc triển khai 

thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực 

hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong 

toàn Công ty. Trong năm không có đơn thư khiếu nại tố cáo, không có vi phạm 

pháp luật, không xảy ra tai nạn lao động. 

• Năm 2018 Đảng bộ Công ty được xếp loại “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn 

được xếp loại “vững mạnh xuất sắc”. Đoàn thanh niên được xếp loại “vững mạnh 

xuất sắc”;

• Vào ngày 20/10/2018, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam (20/10/2930 – 20/10/2018), Bidiphar đã tổ chức Họp mặt các nữ 

CBNV đại diện các phòng ban, đơn vị của Công ty. Buổi họp mặt đã diễn ra 

trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều chia sẻ bổ ích;

• Nhằm kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 

19/05/2018), sáng ngày 18/05/2018, tại sân bóng đá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội thao bóng đá mini “TUỔI TRẺ TRUYỀN THỐNG 

– BIDIPHAR CUP” lần thứ XVIII – 2018. Sau 06 ngày tranh tài quyết liệt với 

tinh thần giao lưu, học hỏi nhưng không kém phần cạnh tranh đầy kịch tính, 

Hội thao đã kết thúc trong sự luyến tiếc của cả vận động viên lẫn cổ động viên.

Việc chăm lo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú 

trọng. Tổng nhân sự Bidiphar tính đến ngày 31/12/2018 là 

1.191 người. Trong đó, trên đại học: 41 người, đại học: 276 

người; trung cấp: 290 người và trình độ khác: 584 người.

Thu nhập bình quân năm 2018 là 8,5 triệu đồng/người/

tháng, đạt kế hoạch đề ra; đảm bảo ổn định việc làm cho 

100% người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ chính 

sách cho người lao động như  bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn 

lao động. Công đoàn phối hợp với chính quyền thường 

xuyên quan tâm, trợ cấp cho người lao động khi gia đình 

gặp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ… tổ chức các hoạt động văn 

hóa văn nghệ thể dục thể thao  du lịch, nghỉ mát,…nhằm 

nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV.
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Quản lý hợp lý và tiết kiệm nguồn nguyên liệu

Với phương châm luôn gắn liền hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh với chất lượng sản phẩm, Bidiphar luôn 

đặt ra các quy định rất cao trong việc kiểm soát quy trình 

từ khâu mua nguyên liệu đầu vào, khâu sản xuất đến khâu 

lưu thông, bảo quản hàng hóa đều được kiểm soát chặt chẽ 

100%. Tại Bidiphar nguồn nguyên liệu chính nhập khẩu là 

hơn 60%.

Các công ty sản xuất dược phẩm đều bắt buộc sản xuất 

theo quy trình, công thức được phê chuẩn của Cục Quản 

lý dược Bộ Y tế, do đó tất cả các sản phẩm được sản xuất, 

đóng góp, bảo quản và lưu thông đều được minh bạch và 

ghi nhận lại thông tin lưu trữ tại đơn vị sản xuất, có thể 

truy xuất thông tin khi cần thiết. 

Quá trình quản lý nguyên vật liệu cũng được ghi nhận 

tương tự về số lượng, chất lượng cho từng lô, mẻ sản 

xuất và được ghi nhận theo từng lệnh sản xuất có sự 

tham gia kiểm tra của bộ phận quản lý chất lượng (QA) 

và kiểm định chất lượng (QC) trước khi xuất/nhập kho 

nguyên liệu.

Các đơn vị sản xuất tại mỗi phân xưởng có trách nhiệm 

báo cáo đánh giá việc sử dụng nguyên liệu cho quá 

trình sản xuất thành công, báo cáo tỷ lệ, hiệu suất sử 

dụng nguyên liệu và ghi nhận chi tiết vào tài liệu sản 

xuất sản phẩm.

Sử dụng các nguồn năng lượng

Là doanh nghiệp sản xuất dược phẩm về nguyên tắc phải 

tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt về sản xuất của tổ chức WTO. 

Tuy nhiên, Bidiphar cũng định hướng việc trở thành doanh 

nghiệp xanh, sạch và tuân thủ các vấn đề bảo vệ môi trường 

và tiết kiệm tài nguyên.

Nguồn năng lượng chính được sử dụng tại Bidiphar là điện 

và nước. Việc sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại với mức 

tiêu hao năng lượng thấp và có thể theo dõi vận hành nhằm 

đảm bảo sử dụng chi phí tiêu thụ điện năng thấp nhất. Việc 

sử dụng nước máy cũng được tiết kiệm thông qua việc sử 

dụng cơ chế tuần hoàn nước ở một số thiết bị sản xuất.

Xây dựng các chính sách sử dụng tiết kiệm năng lượng 

và phổ biến đến từng người lao động trong quá trình 

hoạt động nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí vận hành 

và cũng là nâng cao một trong các hoạt động phát triển 

bền vững tại doanh nghiệp, được phát động thi đua 

hằng năm tại Hội nghị người lao động, giám đốc công 

ty kêu gọi tất cả người lao động cùng hưởng ứng.
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• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• BAN KIỂM SOÁT
• CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

CỦA HĐQT, BĐH, BKS
• GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

QUẢN TRỊ CÔNG TY



86 87
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BIDIPHAR CHĂM SÓC SỨC KHỎE - CHIA SẺ NIỀM VUI  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 14 tháng 04 năm 2018 và đã được thông qua các nội 

dung:

• Báo cáo HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2017, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế 

hoạch kinh doanh đầu tư năm 2018;

• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;

• Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

• Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

• Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;

• Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

• Tờ trình tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Bidiphar là 49%, ủy quyền cho HĐQT tiếp tục làm việc với UBCKNN 

và cấp Bộ, Ngành liên quan để xin phép thực hiện;

• Tờ trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE);

• Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

• Tờ trình đầu tư góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

• Tờ trình dự thảo sửa điều lệ công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Ông Nguyễn Văn Quá Chủ tịch 26/02/2014 11 100% -

2 Bà Phạm Thị Thanh Hương
Phó Chủ 

tịch
26/02/2014 11 100% -

3 Ông Nguyễn Thanh Giang Thành viên 26/02/2014 11 100% -

4 Ông Huỳnh Ngọc Oanh Thành viên 26/02/2014 11 100% -

5 Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Thành viên 26/02/2014 11 100% -

6 Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên 26/02/2014 11 100% -

7 Bà Nguyễn Thị Mai Anh Thành viên 26/02/2014 11 100% -

Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc
Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc gồm :

• Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

• Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn 

nhân lực, sản xuất, chất lượng.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Tiểu ban Xây dựng chiến lược phát triển
• Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng, nghiên cứu; tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng sản 

phẩm; nâng cao tiêu chuẩn nhà máy; cải tiến sản phẩm; nghiên cứu sản phẩm mới; sản phẩm khác biệt, hàm lượng 

khoa học kỹ thuật cao;

• Tối đa hóa năng lực và quản trị doanh nghiệp; quản trị tài chính và chuỗi cung ứng.

Tiểu ban Phát triển thị trường
• Tư vấn cho Lãnh đạo xây dựng các chính sách phát triển thị trường ở trong và ngoài tỉnh;

• Đề xuất các phương án phát triển thị trường theo đặc thù từng địa bàn phù hợp với mục tiêu của công ty ở từng 

thời điểm.

Tiểu ban Truyền thông, pháp chế và quản trị rủi ro
• Điều hành trang web và thường xuyên cập nhật thông tin của công ty để nhà đầu tư tìm hiểu. Cung cấp các báo cáo 

tài chính hoặc thông tin quan trọng khác theo Luật định cho UBCKNN đồng thời công bố trên website của công ty;

• Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng 

khoán…Tham mưu cho Lãnh đạo lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp.

Tiểu ban Nhân sự và tiền lương
• Tư vấn, đề xuất HĐQT về Quy chế chi trả lương, thưởng năm 2018;

• Tư vấn, đề xuất HĐQT về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 340/HĐQT 30/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 

2 476/NQ-HĐQT 12/03/2018 Nghị quyết: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 

3 619/NQ-HĐQT 13/04/2018
Nghị Quyết: Điều chỉnh nội dung đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm 

Bidiphar Betalactam tại Công ty TNHH Bidiphar Betalatam

4 623/NQ-HĐQT 14/04/2018 Nghị quyết: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

5 763/NQ-HĐQT 21/05/2018
Nghị quyết: Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại 

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

6 982/NQ-HĐQT 02/07/2018
Nghị quyết : Lựa chon Cty TNHH Deloitte Việt Nam làm dịch vụ kiểm 

toán

7 1166/QĐ-HĐQT 15/08/2018 Quyết định: Về việc ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty

8 1167/QĐ-HĐQT 15/08/2018 Quyết định: Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

9 1246/NQ-HĐQT 12/09/2018
Nghị quyết: Về việc thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Công ty TNHH 

Bidiphar Công nghê cao tại Nhơn Hội

10 1433/NQ-HĐQT 29/10/2018 Nghị quyết: Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11 1624/NQ-HĐQT 17/12/2018 Nghị quyết : Đại hội đồng bất thường bằng văn bản năm 2018 Bidiphar
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BAN KIỂM SOÁT
Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Trưởng ban 25/04/2015 04/04 100% -

2 Ông Huỳnh Thế Duy Thành viên 25/04/2015 04/04 100% -

3 Bà Trình Phương Mai Thành viên 26/02/2014 04/04 100% -

Trước đại hội cổ đông năm 2018

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Ông Nguyễn Quang Việt Trưởng ban 14/04/2018 07/07 100% -

2 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên 14/04/2018 07/07 100% -

3 Bà Trình Phương Mai Thành viên 26/02/2014 07/07 100% -

Sau Đại hội cổ đông năm 2018

Hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

• BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS;

• Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGĐ. Những kiến nghị của BKS 

đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

Sự phối hợp giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

• BKS được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình 

hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty;

• BKS, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm 

tra kiểm soát của BKS. 

• Hoạt động khác của BKS: Không 

• Đào tạo về quản trị Công ty: Không

• Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người 
nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

• Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 
niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

• Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

• Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
• BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
• BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
• BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
• THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2019

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (84.256) 3846500 - Fax: (84.256) 3846846
Website: www.bidiphar.com
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