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THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Quá
Chủ tịch Hội đồng quản trị

háng 04 năm 2020

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 (Bidi-

phar), tôi xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất!

Năm 2019 đã qua, đã có rất nhiều thay đổi trong năm, bối cảnh kinh tế - 

chính trị - xã hội toàn cầu đang tác động đến môi trường kinh doanh của tất 

cả các doanh nghiệp và ngành hàng tiêu dùng, là một năm đầy thử thách với 

toàn bộ cán bộ, công nhân viên và Ban lãnh đạo Bidiphar. Dù vậy, lợi nhuận 

trước thuế của Bidiphar vẫn đạt 101,76% so với kế hoạch được Đại hội đồng 

cổ đông đề ra, đây là minh chứng cho sự nỗ lực, kiên trì, sáng tạo của Ban 

lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên của Bidiphar.
Hoạt động nghiên cứu và phát triển, cải tiến chất lượng sản phẩm, ứng dụng 

công nghệ hiện đại vào dây chuyển sản xuất luôn được nâng cao nhằm tăng 

khả năng cạnh tranh cho sản phẩm; xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm; 

phát triển kênh bán hàng; đào tạo các trình dược viên bán hàng; sử dụng 

phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP-ERP; tiết giảm tối đa chi phí, áp dụng 

mô hình có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hỗ trợ cho các hoạt 

động kinh doanh; hoàn thiện cơ chế kinh doanh; bám sát nhu cầu từng khu 

vực thị trường tới từng khách hàng; tổ chức phân tích thường xuyên tình 

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

thông tin chính xác cho việc ra các quyết định quản lý,… là các giải pháp mà 

Bidiphar đã và đang triển khai thực hiện.

Năm 2020 đã khởi đầu, những biến động khó lường về kinh tế - 

chính trị - xã hội và đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 chắc 

chắn sẽ có những tác động to lớn đến toàn bộ nền kinh tế cũng như 

Ngành dược phẩm nói chung và Bidiphar nói riêng. Hội đồng quản 

trị của Công ty đã nhận thức được tình hình này, sẽ luôn sát cánh, 

đồng hành cùng với Ban Tổng Giám đốc dẫn dắt Bidiphar tận dụng 

cơ hội, vượt qua những khó khăn, thách thức vững bước trên con 

đường phát triển, chinh phục mục tiêu mới đề ra năm 2020 với các 

nhiệm vụ chính:

• Tiếp tục đầu tư nâng cấp, đầu tư mới dây chuyển sản xuất thuốc 

điều trị (đặc biệt là thuốc điều trị ung thư) theo chuẩn GMP-

WHO, GMP-EU.

• Đạo tạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin về sản phẩm, về Công 

ty tới các trình dược viên để xúc tiến thương mại, bán hàng hiệu 

quả tại các kênh phân phối của bệnh viện và kênh phân phối tại 

các nhà thuốc bán lẻ.

• Hoàn thiện mô hình quản trị, quy trình bán hàng bằng Công 

nghệ cho phù hợp với Công ty.

• Tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được với khẩu hiệu 

“Chăm sóc sức khỏe – Chia sẻ niềm vui” hướng tới cộng đồng.

Với chiến lược kinh doanh rõ ràng, được tổ chức triển khai và hỗ 

trợ bởi các kế hoạch hành động cụ thể, thực thi bởi đội ngũ lãnh 

đạo và cán bộ, công nhân viên tài năng, nhiệt huyết, giàu ý chí, 

quyết tâm cao, cởi mở và hợp tác xuất sắc, Hội đồng quản trị tin 

tưởng rằng Bidiphar chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn thách 

thức và đạt được những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, 

tiếp tục củng cố và nâng cao thương hiệu Bidiphar trên thị trường 

trong nước và quốc tế.

hay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 

Ban Điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên đã nỗ lực, cống hiến 

trong năm 2019 vừa qua và xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ 

của Quý khách hàng, sự hợp tác và đồng hành của đối tác, Quý cổ 

đông. Tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững 

của Bidiphar trong tương lai, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, người 

lao động, khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác.

Kính thưa Quý cổ đông!

Kính chúc tất cả Quý vị Sức khỏe, Hạnh phúc và hành công!
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Năng lực sản xuất dược phẩm

Bidiphar tự hào là Công ty Hàng đầu Việt Nam 
cho nhiều dây chuyền sản xuất dược phẩm đạt 

tiêu chuẩn quốc tế: GMP-WHO

hông tin khái quát
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Tên viết tắt: BIDIPHAR

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 4100259564 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/09/2010, và đăng ký thay đổi lần thứ 8 

ngày 12/03/2020

Vốn điều lệ: 523.790.000.000 đồng

Trụ sở chính: 498 Nguyễn hái Học – Phường Quang Trung – Tp. Quy Nhơn – 

Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: (0256) 3846 500 – 3846 040 – 3847 798

Email: info@bidiphar.com

Website:  www.bidiphar.com

Mã cổ phiếu: DBD

Sàn: HOSE



Nền tảng Xưởng Dược thuộc 
Ban quân dân Y khu 5, hình 
thành các đơn vị của tỉnh 
Bình Định 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 
nghiệp Dược phẩm Nghĩa 
Bình, Công ty vật tư Y tế 
Nghĩa Bình, Trạm nghiên 

cứu Dược liệu Nghĩa Bình.

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

Dược Nghĩa Bình.

hành lập Phân xưởng phủ 
tạng tại 363 – 371 Trần Hưng 
Đạo, Quy Nhơn trực thuộc 
Xí nghiệp Dược phẩm Nghĩa 

Bình.

1976

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

Bình.

1980

Xí nghiệp Dược phẩm II 
Nghĩa Bình chuyển Nhà máy 
sản xuất về tại 498 Nguyễn 
hái 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.

1986

19881983

Chính phủ tách địa giới 
hành chính tỉnh Nghĩa 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).

1989

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.

1979

Quá trình hình thành 
và phát triển

1994

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.

hực 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.

hành 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 hắng (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 I-ốt và thực phẩm khác, theo Quyết 
định số 1166/QĐ-CTD ngày 25/11/2005 của 
Giám đốc Công ty Dược-TTBYT Bình Định.

1995

1999

2005

Bidiphar liên doanh với Xí 
nghiệp Dược phẩm Chăm 
pa sắc-Lào thành lập Công ty 
liên doanh dược phẩm hữu 
nghị Champasac-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.

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 tốt thực hành sản 
xuất dược phẩm theo tổ chức 
Y tế thế giới (GMP-WHO).

2006



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, Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 
Bidiphar chiếm 30% vốn điều 

lệ.

Chuyển công ty mẹ từ doanh 
nghiệp nhà nước sang hình 
thức Công ty TNHH 01 TV 
do UBND tỉnh Bình Định 
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, 
Bidiphar bắt đầu hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp cho 

đến nay.

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

Bidiphar 1.

2007

hực 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. hực 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.

2009

hực hiện cổ phần hóa Công 
ty TNHH MTV Muối Bình 
Định, thành lập Công ty CP 
Muối và hực phẩm Bình 
Định, hoạt động từ ngày 
01/01/2013. Bidiphar chiếm 

42,28% vốn điều lệ.

2012

20132010

Tiến hành cổ phần hóa 
Bidiphar 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. hực hiện chủ trương 
thoái vốn đầu tư tại CTCP 

Nước khoáng Quy Nhơn.

2008

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. hực hiện chủ 
trương thoái vốn đầu tư tại 
Công ty cổ phần In và Bao bì 

Bình Định.

2014

2015

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%.

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

là DBD.

Ngày 15/06/2018, hơn 52 
triệu cổ phiếu của Bidiphar 
chính thức niêm yết trên 
HOSE với giá tham chiếu 

48.000 đồng/cổ phiếu.

2016

2017

2018

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.

hay đổi mô hình quản trị 
Ban kiểm soát thành mô 
hình quản trị có Ban kiểm 
toán nội bộ và các tiểu ban 
trực thuộc Hội đồng quản trị.
Ngày 19/02/2019, Công 
ty có quyết định thành 
lập Công ty TNHH MTV 
thương mại Bidiphar.
Ngày 22/02/2019, Công ty 
TNHH MTV hương mại 
Bidiphar được Sở kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Bình Định 
cấp Giấy CNĐKDN số 
4101538232 lần đầu.

2019

Quá trình hình thành 
và phát triển



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 cho 

việc điều hành và quản lý công ty;

Các giải thưởng đạt được 
gần đây của Bidiphar

Năm 2019 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết 
bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tiếp tục được bình 
chọn là doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng 
cao. Trải qua 16 năm tham gia, Bidiphar tự hào 
đã và đang là một trong những doanh nghiệp 
Dược Việt Nam được người tiêu dùng tin tưởng 
bình chọn.
Đạt 03 giải thưởng cho Công ty và 1 giải thưởng 
sản phẩm, giúp thương hiệu công ty được khẳng 
định và quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền 
thông:
• Top 10 Công ty Dược Việt Nam 2019, Top 

500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, do 
tổ chức Vietnam Report và báo Vietnamnet 
thực hiện đánh giá; 

• Top 500 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất;
• Doanh nghiệp phát triển bền vững do Phòng 

thương mại Việt Nam VCCI bình chọn; 
• Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng cho 

sản phẩm Hebamic do Hiệp hội thực phẩm 
chức năng Việt Nam trao tặng.

Năm 2019 Đảng bộ Công ty được xếp loại “Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ”. Công đoàn được xếp 
loại “vững mạnh xuất sắc”. Đoàn thanh niên 
được xếp loại “vững mạnh xuất sắc”.

Những thành tích đạt được của Bidiphar 
trong thời gian gần đây

• Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định năm 2016, 2017;
• Bằng khen Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện đề án 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” giai đoạn 2014-2016;
• Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định năm 2016;
• Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016;
• Cờ thi đua Chính phủ năm 2016, 2017;
• Giải thưởng chất lượng quốc gia Việt Nam năm 2017;
• Được công nhận doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu năm của Bộ Khoa học 

Công nghệ về áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp 2018;
• Doanh nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2019 tỉnh Bình Định;
• Huân chương độc lập hạng Nhì năm 2019;
• Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định năm 2019;
• Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Định 
năm 2019;

• Bằng khen UBND tỉnh Bình Định đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thi đua 
lao động, sản xuất, học tập, công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát 
triển các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2019.
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Đã phân phối đều khắp cả nước thông qua 
các chi nhánh lớn tại các tỉnh: Phú họ, Hà 
Nội, Hải Phòng, hanh Hóa, Nghệ An, Quảng 
Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk 
Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, 
Tiền Giang, Cần hơ, Kiên Giang.
Phân phối ngoài nước:
Chủ yếu các nước Lào, Campuchia, Mông Cổ

Địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh và 
địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh heo 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: 
• Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm;
• Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa;
• Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng;
• Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm tăng cường và 

vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I-ốt;
• Sản xuất, mua bán, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cung cấp không khí 

lạnh tiệt trùng, hệ thống cung cấp ô xy, ni tơ phục vụ ngành y tế;
• Sản xuất lọ, ống thủy tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu dùng;
• Sản xuất các loại nước khoáng, nước giải khát;
• Sản xuất giấy nguyên liệu, bao bì carton;
• 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;
• Sản xuất rượu vang.
• Chưng, tinh cất các loại rượu mạnh;
• Bán buôn dược phẩm, dược liệu
• Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư Y tế, trang thiết bị, dụng cụ Y tế ngành Y – dược và các ngành khoa học 

kỹ thuật khác; bán buôn trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm;
• Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đâu;
• Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ 

sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng;
• Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành Y - dược; mỹ phẩm; thực phẩm 

chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
• 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;
• Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo qui định của Bộ Y tế; nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, 

xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm;
• Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí;
• Gia công điện, điện lạnh;
• Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm;
• Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
• 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;
• Lưu kho và dịch vụ kho, bãi;
• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
• Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp;
• Trồng cây dược liệu; cây cao su;
• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
• In ấn;
• Khai thác và chế biến khoáng sản;

Ngành nghề kinh doanh 
Hoạt động chính của công ty: Sản xuất mua bán thuốc nguyên liệu làm thuốc, hóa dược và dược liệu dược 
phẩm, máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y tế.
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình tổng quan
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

CÁC CHI NHÁNHBIDIPHAR

CÔNG TY THÀNH VIÊN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

CÔNG TY MTV THƯƠNG MẠI 
BIDIPHAR

CÔNG TY TNHH BIDIPHAR 
CÔNG NGHỆ CAO

CÔNG TY TNHH BIDIPHAR 
BETALACTAM

CÔNG TY TNHH BIDIPHAR 
NON-BETALACTAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
BIDIPHAR

*
*
*

* Ngày 12/03/2020 đã sát nhập vào 
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
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Mô hình quản trị

HỘI SỞ CÔNG TY

HỆ THỐNG CÁC CHI NHÁNH
NHÀ MÁY TẠI TRỤ SỞ 

CHÍNH CÔNG TY THÀNH VIÊN

CN 
QUẢNG 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

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 TNHH BIDI-
PHAR  CÔNG NGHỆ 

CAO

CÔNG TY TNHH BIDI-
PHAR BETALACTAM

CÔNG TY MTV 
THƯƠNG MẠI BIDI-

PHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CAO SU BIDIPHAR

CÔNG TY TNHH BIDI-
PHAR NON - BETA-

LACTAM

* * *

* Ngày 12/03/2020 đã sát nhập vào 
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
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Công ty phát triển theo mô hình Công ty Cổ phần bao gồm: Công ty mẹ và các công ty con. Hoạt động theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và các quy định Pháp luật liên quan:

• Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất 

của Công ty.

• Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty gồm 04 tiểu ban 

trực thuộc HĐQT có trách nhiệm đảm bảo hoạt động hệ thống và giám sát nội bộ Công ty.
• Tiểu ban kiểm toán nội bộ: Trực thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm toán 

nội bộ hoạt động của Công ty theo yêu cầu của HĐQT.

• Tiểu ban nhân sự và tiền lương: Trực thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ bao 

gồm: Tư vấn, đề xuất HĐQT về quy chế trả lương, thưởng; tư vấn đề xuất HĐQT về chính sách thu hút nguồn nhân 

lực có trình độ cao.

• Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển: Trực thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm 

vụ bao gồm: 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: Trực thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ bao 

gồm: Tư vấn cho Lãnh đạo xây dựng các chính sách phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh; đề xuất các phương 

án phát triển thị trường theo đặc thù riêng từng địa bàn phù hợp với mục tiêu Công ty ở từng thời điểm

• Tổng Giám đốc (TGĐ): Là người phụ trách lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh hằng ngày của 

Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. 

• Các phòng ban: Hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Các công ty con, công ty liên kết

Tên công ty Trụ sở chính Lĩnh vực hoạt động
Tỷ lệ sở hữu 
của Bidiphar

Tỷ lệ quyền 
biểu quyết 

nắm giữ

Công ty TNHH Bidiphar 
Công nghệ cao

Bình Định
Sản xuất thuốc, hóa dược và 

dược liệu.
100% 100%

Công ty TNHH Bidiphar 
non – Betalactam

Bình Định
Sản xuất thuốc, hóa dược và 

dược liệu.
100% 100%

Công ty TNHH Bidiphar 
Betalactam

Bình Định
Sản xuất thuốc, hóa dược và 

dược liệu.
100% 100%

Công ty TNHH MTV 
thương mại Bidiphar

Bình Định
Bán buôn thuốc tân dược, dược 

liệu, vật tư y tế
100% 100%

Công ty Cổ phần Cao su 
Bidiphar

Bình Định Khai thác, chế biến mủ cao su. 33,58% 33,58%

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM Đ́C

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách chất lượng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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 quản lý chất lượng

Phòng Kế hoạch

Các phân xưởng sản xuất thuốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách tài chính

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

Ban kiểm toán 
nội bộ

Tiểu ban xây 
dựng chiến lược

Tiểu ban phát 
triển thị trường

Tiểu ban nhân 
sự và tiền lương

Cơ cấu bộ máy 
quản lý
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
CỦA CÔNG TYĐịnh hướng phát triển

• Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và 
gia tăng lợi ích cho các bên hữu 
quan.

• Trở thành nhà sản xuất dược 
phẩm chất lượng cao theo tiêu 
chuẩn WHO-GMP; Lấy sức khỏe 
cộng đồng làm trung tâm của mọi 
hoạt động, cung cấp các giải pháp 
điều trị hiệu quả cao với giá cả hợp 
lý thay thế thuốc nhập khẩu; Đồng 
thời nâng cao giá trị cộng thêm 
cho khách hàng và đối tác.

• Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn WHO-GMP, khai thác hiệu quả 
các nhà máy hiện có. Không ngừng phát 
triển sản phẩm mới theo diễn biến bệnh tại 
Việt Nam.

• Doanh nghiệp dược có kênh phân phối 
chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng nhất. 
Đặc biệt là phân phối dòng thuốc kháng 
sinh và điều trị ung thư.

• Giữ vững thương hiệu Bidiphar là thương 
hiệu hàng đầu ngành công nghiệp dược 
trong nước với các sản phẩm chất lượng, 
an toàn và hiệu quả trong điều trị.

• Trở thành Công ty dược phẩm tại Việt Nam 
uy tín và được tin cậy nhất.

Các mục tiêu chủ yếu của 
Công ty

• hực hiện tái cấu trúc hệ thống bán hàng nhằm tăng 
cường hiệu quả quản trị, góp phần tiết giảm chi phí, 
củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa.

• Đẩy mạnh khai thác các dây chuyền đạt tiêu chuẩn 
WHO-GMP và nâng cao, mở rộng thêm các nhà máy 
đã đạt tiêu chuẩn.

• Đầu tư, nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thực hành 
tốt sản xuất thuốc của Châu Âu (GMP-EU) nhằm mở 
rộng thị trường và có lợi thế tham gia đấu thầu tại các 
cơ sở bệnh viện, y tế.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
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Các nhân tố rủi ro

Rủi ro kinh tế
heo báo cáo của World Bank, triển vọng kinh tế Việt Nam trong trung hạn có nhiều điểm sáng, dù vẫn có dấu hiệu điều 
chỉnh giảm tăng trưởng theo chu kỳ. Tăng trưởng GDP thực được dự báo vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, xoay quanh 
mức 6,5% trong các năm 2020 và 2021. Tỷ lệ lạm phát vẫn tiếp tục ổn định ở mức một con số trong vòng bảy năm liên 
tiếp, thấp hơn hoặc tiệm cận mức 4% trong những năm gần đây. Cán cân đối ngoại vẫn trong vòng kiểm soát và tiếp tục 
được hỗ trợ bằng nguồn vốn FDI dồi dào lên tới gần 18 tỷ USD trong năm 2019, chiếm gần 24% tổng vốn đầu tư cho 
nền kinh tế. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế thì nhu cầu bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam 
đã được chú trọng và quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi đến việc phát triển của Ngành dược phẩm. 
heo IMS Health, tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng chi tiêu cho tiền thuốc giai đoạn 2017-2021 của Việt Nam sẽ 
đạt 15-17% nhờ vào dân số tăng trưởng nhanh cùng với thu nhập bình quân đầu người cải thiện, dẫn tới sự quan tâm 
chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Việt Nam bắt đầu bước qua giai đoạn già hóa dân số từ năm 2017, trong khi các nghiên 
cứu cho thấy, số năm bệnh tật và số loại bệnh trung bình mắc phải của người già đang gia tăng nhanh chóng. 
Sự phát triển của công nghiệp đang tạo biến đổi xấu tới khí hậu và môi trường. Vấn đề về môi trường tác động đến sức 
khỏe của con người. Do đó, phát triển Y học tại Việt Nam là điều cấp thiết và quan trọng đối với xã hội. 
Cho dù vậy, khi nền kinh tế suy thoái thì mức chi tiêu của người dân sẽ giảm kéo theo sự sụt giảm của ngành nhưng 
mức giảm sẽ thấp hơn mức giảm của nền kinh tế. Vì ngành Dược phẩm là nhóm ngành thiết yếu. Do đó, Công ty luôn 
theo dõi những biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước để có những điều chỉnh phù hợp nhất với hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

Rủi ro pháp luật
Ngành dược phẩm ngoài việc bị quản lý bởi Bộ Y tế, luật Y tế  thì khi đăng kí kinh doanh sau đó niêm yết trên sàn chứng 
khoán thì phải chịu những quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Lao động,… Những 
tác động của Luật, Bộ luật cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty.
Cuối năm 2018, Bộ Y tế ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện luật dược năm 2019 đặc biệt là các thông tư 
thực hiện: hực hành tốt GPs trong sản xuất phân phối dược phẩm theo thông tư 35/2018/TT-BYT , đăng ký thuốc theo 
thông tư 32/2018/TT-BYT , thông tư 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc. Các văn bản thông tư này đòi hỏi Bidiphar 
cần phải tuân thủ và thực hiện tốt các để có thể có các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật được ban hành. 
Vì vậy Bidiphar luôn có bộ phận theo dõi, kế hoạch, quản lý,… để thay đổi, thích nghi phù hợp hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của công ty.
Rủi ro khác
Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty cũng bị tác động bởi những rủi ro bất khả kháng như: Lũ lụt, hạn hán, động 
đất, cháy nổ,... đòi hỏi Bidiphar luôn chủ động phòng ngừa, có biện pháp xử lý kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Để giảm 
thiểu rủi ro này, Bidiphar nên mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản nhằm đảm bảo thiệt hại cho Công ty, cán bộ 
công nhân viên và nhà đầu tư.

• Rủi ro về hàng giả, hàng nhái
hực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh có tầm quan 
trọng với sức khỏe con người. Để hồi phục và phát triển thể 
chất do các loại bệnh, dược phẩm luôn là sản phẩm được 
quan tâm hàng đầu về chữa trị. Trách nhiệm và nghĩa vụ 
của doanh nghiệp Dược phẩm là đặt ra các thương hiệu và 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thuốc của mình là việc phải làm 
đối với các doanh nghiệp ngành Y tế và Bidiphar. Cho dù 
vậy, theo Tổng cục Sở hữu Trí tuệ mỗi năm vẫn có hơn 3000 
trường hợp vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa và cạnh tra-
nh không lành mạnh về dược phẩm. Giải pháp với những 
trường hợp này, Bidiphar luôn xem xét và giám sát chặt chẽ 
các hoạt động sản xuất cũng như phân phối thuốc đến từng 
đại lý để có thể kiểm soát tối đa với hàng giả, hàng nhái xuất 
hiện trên thị trường

Rủi ro cạnh tranh
Ngành dược phẩm là một trong những ngành có rào cản 
gia nhập ngành khá cao. Tuy nhiên, thị trường ngành dược 
phẩm trong nước vẫn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các 
doanh nghiệp nội địa cũng như các tổ chức nước ngoài đầu 
tư vào ngành tại kênh phân phối thuốc trong bệnh viện và 
kênh bán lẻ. 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp 
FDI) sẽ có lợi thế về vốn, được đầu tư nhập khẩu dây 
chuyền sản xuất dược phẩm công nghệ cao sẽ có sức cạnh 
tranh mạnh mẽ với các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại 
Việt Nam, cụ thể là Bidiphar. Do đó, Công ty có đổi mới 
công nghệ sản xuất dược phẩm, phát triển nghiên cứu sản 
phẩm thuốc mới có hiệu quả và tính đột phá hơn.
Hơn thế nữa, Việt Nam đã có những hoàn thiện về cam 
kết thương mại tự do làm cho rào cản thuế quan và những 
hạn chế liên quan tới việc nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc 
được gỡ bỏ dẫn đến cạnh tranh ngày càng cao.

Rủi ro đặc thù ngành 
• Rủi ro công thức và quy trình sản xuất
Dược phẩm có sự tác động của thuốc lên cơ thể con 
người, tạo sự kích thích đề kháng, chữa bệnh, bổ sung 
các hoạt chất cần thiết cho cơ thể,…huốc tác động lên 
cấu trúc và chức năng của cơ thể. Điểm đặc biệt của 
Ngành dược là nguyên vật liệu đầu vào, công thức tạo 
ra dược phẩm và quy trình sản xuất dược phẩm đó phải 
được đảm bảo hoàn toàn để có những hiệu quả tốt nhất 
và không xảy ra những vấn đề xảy ra khi sử dụng.
Công thức và quy trình sản xuất dược phẩm hoạt động 
trên cùng một tổ hợp nhà máy vì vậy việc sản xuất theo 
công thức cũng như quy trình sản xuất phải luôn chặt 
chẽ để tạo ra sản phẩm dược tốt nhất. Để đảm bảo điều 
này, Bidiphar luôn có sự giám sát nghiêm ngặt đối với 
hoạt động tại các nhà máy của Công ty.Rủi ro tỷ giá

Với nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu được 
nhập khẩu tại thị trường Mỹ và Châu Âu 
thì tỷ giá cũng là vấn đề được đặt ra của 
Bidiphar. Biến động về tỷ giá, đặc biệt 
là tỷ giá VNĐ/USD, sẽ là nguyên nhân 
làm cho giá vốn hàng bán biến động gây 
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì 
thế, giải pháp cho loại rủi ro này là Công 
ty thường xuyên cập nhật, dự báo biến 
động tỷ giá ngoại tệ thông qua mối quan 
hệ với các Ngân hàng. hực hiện hợp 
đồng L/C để Ngân hàng đảm bảo thanh 
toán phòng ngừa rủi ro khan hiếm ngoại 
tệ.

Rủi ro lãi suất
Trong 9 tháng đầu năm, lãi suất huy động liên tục được các ngân hàng đẩy 
lên cao; đặc biệt là tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân nhỏ trước 
áp lực cơ cấu lại nguồn vốn nhằm đáp ứng các qui định về hệ số an toàn vốn 
(CAR) theo chuẩn Basel II và lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung 
và dài hạn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đà tăng của lãi suất huy động 
chỉ bắt đầu hạ nhiệt từ giữa tháng 10, sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
phát đi thông báo cắt giảm lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm và Cục 
dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giảm lãi suất trong cuộc họp chính 
sách tháng 9.
Cùng với đó, đầu năm 2020, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 
ảnh hưởng đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, 
NHNN đã cắt giảm lãi suất để kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trước những diễn biến khó lường đó, 
Bidiphar cùng Ban xây dựng chiến lược thường xuyên theo dõi, đánh giá 
về tình hình lãi suất để cơ cấu nguồn vốn hợp lý với hoạt động của Công ty.



Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư

Tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh 

trong năm

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
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• Năm 2019, Bộ Y tế ban hành một số văn bản hướng dẫn 
thực hiện Luật Dược, mới nhất là các thông tư quy định 
về: hực hành tốt GPs trong sản xuất phân phối dược 
phẩm, đăng ký và đấu thầu thuốc. 

• Các chính sách mới ban hành đã tạo hành lang pháp lý để 
các doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư, phát triển 
sản phẩm, định vị thị trường và theo hướng ủng hộ sản 
xuất trong nước. Tuy vậy, chúng cũng tạo ra nhiều khó 
khăn cho Bidiphar và các doanh nghiệp sản xuất trong 
nước. Cụ thể:

• Yêu cầu về quản lý cấp phép và kiểm soát thay đổi rất 
chặt chẽ, hầu như mọi sự thay đổi dù nhỏ trong quá trình 
sản xuất đều phải báo cáo Cục quản lý dược (QLD). Tuy 
nhiên, thực tế nguồn lực của cơ quan quản lý không đáp 
ứng nên hàng trăm hồ sơ của các Công ty cùng ngành bị 
tồn đọng tại Cục QLD.

• Yêu cầu về chất lượng của Bộ Y tế hiện nay là đồng bộ 
với các nước trong khu vực đã phát triển hơn Việt Nam, 
nhưng cơ chế đấu thầu thuốc vào bệnh viện theo thông tư 
mới vẫn là đấu giá giữa các thuốc trong cùng một nhóm. 
Điều kiện hậu kiểm còn hạn chế, điều này đặt ra vấn đề 
cạnh tranh chưa lành mạnh trên thị trường.

• Các gói thầu có xu hướng kéo dài 2 năm, sự cạnh tranh 
dẫn đến giá trúng thầu rất thấp trong khi giá nguyên vật 
liệu lại có xu hướng tăng mỗi năm, vì thế rủi ro trong đấu 
thầu cũng rất cao.

• hông tư đấu thầu mới cho phép các dây chuyền sản xuất 
thuốc đạt GMP-EU hoặc tương đương được xếp riêng 
nhóm với giá cao hơn các nhóm khác. Tuy nhiên, Bidi-
phar không có được lợi thế này do chưa có dây chuyền 
đạt GMP-EU.

• huốc được công bố đạt tương đương sinh học 
được xếp nhóm riêng và khuyến khích các đơn 
vị sử dụng. Tuy nhiên, việc thẩm định hồ sơ để 
công bố tương đương sinh học tại Cục QLD 
đang rất chậm, Bidiphar và cả Hiệp hội các do-
anh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD) Dược 
đều có ý kiến nhiều lần, nhưng tình trạng không 
cải thiện. Hiện nay, có những hồ sơ đã nộp 5 năm 
vẫn chưa được công bố mặc dù đã làm việc với 
Cục QLD và phải nộp lại hồ sơ nhiều lần do thất 
lạc.

• hị trường kênh nhà thuốc ngày càng thu hẹp, 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt do các quy định 
về BHYT toàn dân, quy chế kê đơn và bán thuốc 
theo đơn, nối mạng hệ thống nhà thuốc và những 
khó khăn trong đấu thầu.

Năm 2019, doanh thu của các công ty dược phẩm 
đều suy giảm từ 2 – 4%. Bên cạnh đó, sự hiện diện 
của các công ty chuyên sản xuất các dòng thuốc giá 
rẻ khiến thị phần ngày càng phân mảnh, làn sóng 
M&A sôi động trong ngành dược phẩm cũng làm 
tăng thêm yếu tố cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh 
nghiệp cùng ngành. 
Trước những khó khăn như trên, với truyền thống 
là đơn vị đoàn kết gắn bó. Năm 2019, HĐQT, BTGĐ 
Bidiphar cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên đã 
nỗ lực đưa ra các giải pháp tháo gỡ và quyết tâm hoàn 
thành các kế hoạch đề ra. Với sự giúp đỡ của UBND 
tỉnh Bình Định và sự quan tâm giúp đỡ của các sở, 
ban, ngành, Công ty Bidiphar đã đạt được những kết 
quả khả quan trong năm 2019.

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính
TH 

2018
KH 

2019
TH 

2019
TH2019/ 
KH2019

TH2019/ 
TH2018

1 Tổng doanh thu bán hàng Tỷ đồng 1.474 1.350 1.321 97,85% 89,62%

2
Giá trị kim ngạch xuất 
khẩu

Nghìn USD 925 1.000 1.047 104,70% 113,19%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 201 170 173 101,76% 86,07%

4 Tỷ lệ chia cổ tức % 15 15 15 100,00% 100,00%

Tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh

Khoản mục Đơn vị tính
Năm 2018 Năm 2019

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Dược phẩm Tỷ đồng 1.271 86,23% 1.188 89,93%

hiết bị - vật tư y tế Tỷ đồng 189 12,82% 114 8,63%

Khác Tỷ đồng 14 0,95% 19 1,44%

Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.474 100,00% 1.321 100,00%

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Bidiphar chủ yếu từ bán dược phẩm và các thiết bị vật tư y tế. Trong 
đó dược phẩm là sản phẩm kinh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất trong các năm qua, hơn 90% trong tổng doanh 
thu. Bidiphar thực hiện phân phối dược phẩm ở cả hai kênh phân phối là ETC (kênh đấu thầu phân phối tại 
bệnh viện) và OTC (kênh bán lẻ tại các nhà thuốc).
Tổng doanh thu bán hàng trong năm 2019 đạt 97,85% kế hoạch đề ra do phải cạnh tranh về giá với các dòng 
sản phẩm tại kênh ETC dẫn tới Công ty buộc phải giảm giá đấu thầu để cạnh tranh và tăng tỷ lệ trúng thầu. 
Dòng sản phẩm thuốc tại kênh OTC thì đang chịu ràng buộc bởi các chính sách pháp lý thắt chặt việc bán 
thuốc kháng sinh tại các nhà thuốc. Mặc dù vậy, với việc quản lý hiệu quả nguồn lực, Bidiphar vẫn đạt 101,76% 
lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 13% so với cuối năm 2018.
Bảng cơ cấu doanh thu theo sản phẩm

Trong cơ cấu doanh thu của Bidiphar, 
mảng dược phẩm chiếm gần 90% doanh 
thu bán hàng, trong đó chủ lực là mảng 
thuốc kháng sinh và thuốc điều trị ung 
thư. Hoạt động kinh doanh thiết bị - vật 
tư y tế chiếm khoảng xấp xỉ 9% doanh thu 
bao gồm sản xuất và kinh doanh loại máy 
giặt và sấy công nghiệp, tủ vi khí hậu, bếp 
sắc thuốc, lò đốt rác thải y tế, hệ thống 
cung cấp khí sạch,… 

Tổng chi phí mua hàng năm 2019 giảm so với giá bình quân năm 2018 
do bộ phận mua hàng đã triển khai các giải pháp giảm chi phí mua hàng 
như: 
• hương thảo mua hàng số lượng lớn theo kế hoạch năm và lấy hàng 

từng đợt để vừa được giá tốt và ổn định nguồn nguyên liệu, vừa hạn 
chế tồn kho;

• Đánh giá, lựa chọn lại nhà cung cấp, tìm kiếm bổ sung nguồn đáp 
ứng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ đăng ký thuốc với giá cả hợp lý; 

• Bám sát thị trường cung ứng nguyên vật liệu, chớp thời cơ thị trường 
giảm giá một số nguyên vật liệu để mua hàng với giá tốt hơn.

Kết quả là biên lợi nhuận gộp năm 2019 tăng lên 32,88% từ mức 30,55% năm 2018, tăng tương ứng 2,33 điểm phần trăm. 
Trong đó, mảng sản xuất và kinh doanh dược phẩm đóng góp chính vào cơ cấu lợi nhuận gộp, chiếm tỷ trọng 96,39% 
lợi nhuận gộp 2019, với biên lợi nhuận gộp cao nhất. Mảng kinh doanh thiết bị - vật tư y tế và các dịch vụ khác như bán 
nguyên liệu, bao bì,… chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu lợi nhuận gộp của Bidiphar và biên lợi nhuận gộp tương đối 
thấp do Công ty chủ yếu mua và bán lại mà không trực tiếp sản xuất.

Báo cáo thường niên 2019
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Tổ chức và nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Bà Phạm hị hanh Hương Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 20/04/2019

2 Ông Huỳnh Ngọc Oanh Phó Tổng Giám đốc

3 Ông Nguyễn hanh Giang Phó Tổng Giám đốc

4 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 20/04/2019

5 Bà Nguyễn hị Mai Hoa Kế toán trưởng

Danh sách Ban Điều hành

Bà Phạm hị hanh Hương - Tổng Giám đốc

Năm sinh 10/07/1965

Trình độ chuyên môn hạc 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 – Trang thiết bị Y tế 

(TTBYT) tỉnh Bình Định

03/2014 – 04/2019
Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược – Trang thiết bị y tế tỉnh 

Bình Định

20/04/2019 – nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 339.353 cổ phiếu tương ứng 0,65% vốn điều lệ

Ông Huỳnh Ngọc Oanh - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 11/04/1963

Trình độ chuyên môn Dược sĩ

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 tỉnh Bình Định tại TP. Hồ Chí 

Minh

01/1997 – 09/2010 Giám đốc chi nhánh Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh

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

Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh

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

Định

03/2014 - nay
hành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

y tế Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 493.908 cổ phiếu tương ứng 0,84% vốn điều lệ

Ông Nguyễn hanh Giang  - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 05/12/1967

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 tỉnh Bình Định

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

04/2009 – 02/2014 hành viên HĐTV, Phó TGĐ Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định

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

03/2014 - nay
hành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

y tế Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 363.364 cổ phiếu chiếm 0,69% vốn điều lệ
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Ông Nguyễn Ngọc Dũng  - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 12/08/1969

Trình độ chuyên môn Dược sĩ chuyên khoa I

Quá trình công tác:

08/1991 – 03/1993 Nhân viên kế hoạch mua hàng - Công ty Dược huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

04/1993 – 05/1995
Nhân viên kế hoạch - Hiệu thuốc Tuy Phước thuộc Công ty Dược phẩm - dược liệu 
Bình Định

06/1995 – 05/2000
Nhân viên bán hàng - Hiệu thuốc Tuy Phước thuộc Công ty Dược phẩm - dược liệu 
Bình Định

05/2000 – 09/2002 Trưởng hiệu thuốc Tuy Phước - Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

09/2002 – 06/2006 Học lớp dược sĩ đại học tại trường Đại học y khoa Huế

07/2006 – 08/2009 Trưởng chi nhánh Tuy Phước - Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

08/2009 – 10/2015 Phó phòng Kinh doanh Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

10/2015 – 10/2019
Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

10/2019 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 92.071 cổ phiếu chiếm 0,18% vốn điều lệ

Bà Nguyễn hị Mai Hoa  - Kế toán trưởng

Năm sinh 19/07/1965

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 tỉnh Bình Định

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

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

09/2009 – 02/2014 hành viên HĐTV Công ty Dược – TTBYT tỉnh Bình Định

03/2014 - 20/04/2019 hành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

09/2009 – nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 291.076 cổ phần tương ứng 0,56% vốn điều lệ

Stt Quyết định Họ và tên Chức vụ
Ngày bổ nhiệm/ 

Miễn nhiệm

1
782/QĐ-

HĐQT-DBD
Bà Phạm hị hanh Hương Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 
20/04/2019

2
1354/QĐ-

HĐQT-DBD
Ông Nguyễn Ngọc Dũng Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 
30/09/2019

Những thay đổi trong Ban Điều hành

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Phân loại Số lượng (người) Tỷ trọng

1 Trên đại học 38 4,09%

2 Đại học 306 32,90%

3 Cao đẳng 46 4,95%

4 Trung cấp chuyên nghiệp 262 28,17%

5 Phổ thông và công nhân kỹ thuật 278 29,89%

Tổng cộng 930 100%

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Tổng số lượng người lao động

(người)
1172 1190 930

hu nhập bình quân 

(đồng/tháng/người)
8.500.000 8.500.000 8.500.000

hu nhập bình quân của người lao động qua các năm

Cơ cấu nhân viên 
Bidiphar Trên đại học

Đại học

Trung cấp 
chuyên nghiệp

Cao đẳng

Phổ thông và công 

nhân kỹ thuật

4,09%
4,45%

32,90%

32,90%

29,89%
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Tình hình đầu tư, 
thực hiện dự án

STT Đầu tư máy móc, dự án Đơn vị tính Giá trị

I Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư. Tỷ đồng 141,10

II Đầu tư máy móc thiết bị tại các phân xưởng sản xuất Tỷ đồng 51,00

III Bổ sung thiết bị cho Trung tâm nghiên cứu Tỷ đồng 6,80

IV Đầu tư cho hệ thông phân phối Tỷ đồng 8,20

V Đầu tư cho khu vực sản xuất Tỷ đồng 18,50

Tiếp tục thực hiện 2 dự án cấp Nhà Nước:
• Dự án “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ để sản xuất một số thuốc dùng điều trị ung thư” (2014-2019).
• Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên Indapamid 1,5mg và Felodipin 5mg giải phóng kéo dài” 

(2018-2020).

Cập nhật tiến độ nhà máy sản xuất Bidiphar Công nghệ cao: 

Giai đoạn 1: Dây chuyền sản xuất 
thuốc tiêm điều trị ung thư đã hoàn 
tất xây dựng và lắp đặt thiết bị, hệ 
thống pha chế chạy thử nghiệm 
trong tháng 01/2020, công tác thẩm 
định bắt đầu thực hiện từ tháng 
02/2020, và dự kiến hoàn thành 
đánh giá GMP-WHO vào tháng 
06/2020;

Giai đoạn 2: Dây chuyền sản xuất 
thuốc viên điều trị ung thư đáp ứng 
tiêu chuẩn GMP-WHO và GMP-EU 
đã hoàn thành thiết kế, xây dựng 
nhà xưởng, bắt đầu lắp đặt thiết bị 
vào tháng 03/2020.   

Tổng giá trị đầu tư đã ký hợp đồng là 339,2 tỷ đồng; đã giải ngân năm 2019 là 225,6 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục:
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Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (hợp nhất)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2018 2019

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 2,05 1,77

- Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,51 1,23

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/tổng tài sản % 37,90 42,46

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 61,04 73,78

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,48 2,91 

- Vòng quay tổng tài sản Vòng  0,94  0,83 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 11,63 11,27

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 18,91 15,60

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 10,95 9,31

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 14,35 13,78

01

02

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

1,51

1,23

1,77

Đơn vị tính: Lần
Khả năng thanh toán ngắn hạn giảm từ 2,05 lần năm 
2018 xuống 1,77 lần năm 2019 và khả năng thanh toán 
nhanh giảm từ 1,51 lần năm 2018 xuống còn 1,23 lần 
năm 2019. Nguyên nhân là do trong năm Công ty tăng 
vay nợ ngắn hạn để phục vụ cho công tác đầu tư dây 
chuyển sản xuất thuốc, mua sắm máy móc – thiết bị. 
Ngoài ra do lượng hàng tồn kho nguyên vật liệu tăng 
nhưng tốc độ tăng ít hơn nợ, nên cả hai chỉ số khả năng 
thanh toán của Bidiphar sụt giảm so với năm 2018. Tuy 
nhiên, cả 2 chỉ tiêu vẫn duy trì ở mức lớn hơn 1, cho thấy 
Công ty vẫn đang đảm bảo được khả năng thanh toán nợ 
ngắn hạn bằng các tài sản ngắn hạn của mình. 

Năm 2018 Năm 2019

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

61,04%

37,90%
42,46%

73,78%

Tỷ trọng nợ trong cơ cấu nguồn vốn năm 2019 tăng mạnh đã làm cho 
các chỉ tiêu về cơ cấu vốn cũng tăng lên, trong đó hệ số nợ/tổng tài sản 
tăng từ 37,90% năm 2018 lên 42,46% năm 2019 và hệ số nợ/vốn chủ 
sở hữu tăng từ 61,04% năm 2018 lên 73,78% năm 2019. Để phục vụ 
cho việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm Công 
ty đã thực hiện đầu tư một số hạn mục như: Nhà máy sản xuất thuốc 
điều trị ung thư, dây chuyền sản xuất thuốc viên điều trị ung thư, đầu 
tư máy móc thiết bị tại phân xưởng Tiêm bột Betalactam và nâng cấp 
phân xưởng Viên – Nonbeta,... một phần từ nguồn vốn đi vay ngắn 
hạn của các ngân hàng BIDV Bình Định, VCB Bình Định, Vietinbank 
Bình Định và quỹ đầu tư phát triển Bình Định. Ngoài ra, việc đầu tư 
đã làm tăng tài sản cố định của Công ty nên tổng tài sản tăng 12,98% 
nhưng nợ phải trả tăng gần 27%, việc tăng tài sản dài hạn từ nguồn 
vốn đi vay ngắn hạn có thể sẽ gây áp lực đến dòng tiền của Bidiphar 
trong thời gian tới.

2,05
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03

04

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

2,91

0,83

0,94

3,48
Đơn vị tính: Vòng

Khả năng hoạt động trong năm của Bidiphar có sự sụt giảm 
nhẹ và khó khăn hơn trong năm 2019. Vòng quay hàng tồn 
kho giảm 3,48 vòng năm 2018 xuống 2,91 vòng năm 2019 và 
vòng quay tổng tài sản giảm từ 0,94 vòng năm 2018 xuống 0,83 
vòng năm 2019. Nguyên nhân do Công ty dự báo giá nguyên 
vật liệu sẽ tăng nên có chiến lược mua nhiều nguyên vật liệu 
làm tăng hàng tồn kho, do đó vòng quay hàng tồn kho giảm. 
Đồng thời, Bidiphar tăng đầu tư vào nhà máy, dây chuyển sản 
xuất thuốc điều trị ung thư làm tăng tổng tài sản nhưng tài sản 
này chưa đem lại doanh thu trong năm, nên vòng quay tổng 
tài sản giảm. Tuy nhiên, trong tương lai khi các nhà máy và 
dây chuyền đã đi vào hoạt động, sẽ tạo nguồn doanh thu lớn 
cho Công ty, khi đó hiệu quả sử dụng tài sản sẽ tăng lên.

Do hoạt động kinh doanh khó khăn hơn 
cùng kỳ nên hầu hết các chỉ tiêu khả năng 
sinh lợi của Bidiphar đều sụt giảm tương 
đối. Năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh chính giảm so với cùng kỳ, 
đồng thời hoạt động tài chính cũng giảm 
do tăng vay nợ nên chi phí tài chính tăng 
đáng kể. Kết quả là lợi nhuận sau thuế đạt 
142,23 tỷ đồng, giảm tương ứng 12,75% so 
với cùng kỳ, do đó hệ số sinh lời trên vốn 
chủ sở hữu theo đó giảm từ 18,91% năm 
2018 xuống 15,60% năm 2019. Hệ số sinh 
lời trên tổng tài sản (ROA) cũng giảm từ 
10,95% năm 2018 xuống 9,31% năm 2019  
một phần do việc tăng đầu tư vào tài sản cố 
định làm tổng tài sản tăng.

Hệ số Lợi nhuận sau thuế
/Vốn chủ sở hữu 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế
/Doanh thu thuần

Năm 2018 Năm 2019

11,63%

18,91%

10,95%

14,35%

11,27%

15,60%

9,31%

13,78%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế
/Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
/Doanh thu thuần

Vốn điều lệ: 523.790.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 52.379.000 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông: 52.379.000 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 qũ: 85 cổ phiếu.

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2019

STT Đối tượng
Số lượng cổ đông

(Người)

Số lượng CP sở 

hữu (cổ phiếu)
Tỷ lệ năm giữ (%)

1 Cổ đông nhà nước 1 6.984.955,00 13,34%

2 Cổ đông trong nước 1785 45.390.345,00 86,66%

- Tổ chức 1767 42.787.314,00 81,69%

- Cá nhân 16 2.603.031,00 4,97%

3 Cổ đông nước ngoài 2 3.700,00 0,01%

- Tổ chức 1 200,00 0,00%

- Cá nhân 1 3.500,00 0,01%

Tổng cộng 1.789 52.379.000 100,00%

hông tin cổ phần tại thời điểm 31/12/2019

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

Giao dịch cổ phiếu: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

Tình hình cổ đông, 
thay đổi vốn đầu tư 

của chủ sở hữu



Tình hình tài chính Công ty

Đánh giá chung về công tác quản lý Công ty

Kế hoạch phát triển tương lai

Báo cáo và đánh giá của Tổng Giám đốc

Báo cáo của Ban 
Tổng Giám đốc
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Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo và đánh giá 
của Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2018 TH 2019 KH 2019
TH2019/ 
TH2018

TH2019/ 
KH2019

1 Tổng tài sản Tỷ đồng  1.434,34  1.620,55 - 112,98% -

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng  1.401,02  1.261,73 1350,00 90,06% 93,91%

3 Lợi nhuận từ HĐKD Tỷ đồng  201,01  173,82 - 86,47% -

4 Lợi nhuận khác Tỷ đồng  0,02  0,20 - 1000,00% -

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng  201,03  174,01 170,00 86,56% 102,36%

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng  163,00  142,23 - 87,26% -

7 Tỷ lệ chi trả cổ tức %  15,00  15,00 15,00 100,00% 100,00%

Bảng hiệu quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Năm 2019, hai quý đầu năm doanh thu của Công ty đạt 
khá thấp so với cùng kỳ năm 2018 (giảm 9% so với cùng 
kỳ) và rất thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 84%). Trước tình 
hình này, trong 6 tháng cuối năm HĐQT, BTGĐ đã chỉ 
đạo thực thi một số giải pháp quan trọng liên quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh như:
Xây dựng và thay đổi hoàn toàn mô hình quản trị chi 
phí và tiền lương của các hệ thống phân phối trên cơ sở 
ban hành Quy chế xếp loại chi nhánh và Quy chế lương 
cho khối bán hàng bao gồm từ Giám đốc chi nhánh đến 
trình dược viên.
Sắp xếp lại hệ thống bán hàng tại các chi nhánh:
• Chia thành 3 khối: Khối bán hàng kênh Bệnh viện, 

khối bán hàng kênh nhà thuốc và khối logistic;
• Bổ nhiệm các chức danh Quản lý kênh OTC/ETC 

từng chi nhánh và các trưởng nhóm trình dược;
• Kế toán trưởng/phụ trách kế toán của chi nhánh 

đồng thời chịu trách nhiệm điều hành khối logistic 
theo quy chế

Hoạt động quản trị của Công ty được bổ sung thêm 
các tính năng mới và bước đầu khai thác khá hiệu quả 
phần mềm quản lý hoạt động phân phối hàng hóa ra 
thị trường (phần mềm DMS) như: Đưa thông tin sản 
phẩm lên thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cá nhân (PDA); đưa 
câu hỏi kiểm tra kiến thức đầu ngày; khảo sát ý kiến 
khách hàng; theo dõi tình hình đồng bộ và viếng thăm 
khách hàng hàng ngày của từng chi nhánh.
Nhờ triển khai thực hiện khá tốt các giải pháp trên 
doanh thu mặt hàng Công ty sản xuất trong quý 3, 
quý 4 đã có sự cải thiện rõ rệt so với hai quý đầu năm 
và góp phần quan trọng vào kết quả cả năm 2019.
Tổng chi phí mua hàng năm 2019 giảm 14,6 tỷ so với 
giá bình quân năm 2018. Kết quả này đạt được do bộ 
phận mua hàng triển khai các giải pháp giảm chi phí 
mua hàng như: 
• hương thảo mua hàng số lượng lớn theo kế 

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

• Đánh giá, lựa chọn lại nhà cung cấp, tìm kiếm bổ 
sung nguồn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phục 
vụ đăng ký thuốc với giá cả hợp lý; 

• Bám sát thị trường cung ứng NVL, chớp thời cơ 
thị trường giảm giá một số NVL để mua hàng với 
giá tốt hơn.

Chi nhánh chịu trách nhiệm xúc tiến bán hàng, hoạt động lo-
gistic tại địa bàn; công ty kiểm soát hoạt động bán hàng, kiểm 
soát thanh toán chi phí, lương đến trình dược viên thông qua 
hệ thống ứng dụng quản lý bán hàng DMS, SAP.
Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin hai chiều giữa công ty 
– thị trường tạo cơ sở phân tích, theo dõi và quyết định kinh 
doanh cụ thể cho từng gói thầu, từng khu vực, chi nhánh;
Bám sát thị trường thường xuyên, kịp thời giải quyết các khó 
khăn vướng mắc đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chi 
nhánh khai thác thị trường tốt nhất.
Ban hành một số chính sách khuyến khích khai thác các mặt 
hàng chủ lực đã trúng thầu, xây dựng và ban hành các chương 
trình kích cầu cho khối nhà thuốc, thường xuyên tổ chức giao 
ban giữa các phòng ban công ty với thị trường nhằm truyền 
tải thông tin và kịp thời điều chỉnh, giải quyết các vướng mắc.
Đầu tư hệ thống họp trực tuyến nhằm hỗ trợ công tác đào 
tạo cũng như tiết giảm chi phí hội họp toàn Công ty. Trong 6 
tháng cuối năm, Công ty đã tổ chức 6 cuộc họp, 12 buổi đào 
tạo truyền thông cho khối các chi nhánh.
Phát triển khách hàng thị trường mới thông qua việc gắn chỉ 
tiêu KPI trách nhiệm cho Lãnh đạo chi nhánh, trưởng nhóm 
kênh bán hàng. Giữ vững Câu lạc bộ khách hàng Bidiphar đạt 
được kết quả khá tốt: Có 1.928 khách hàng đạt danh hiệu năm 
2019 tăng trưởng 28%. Doanh số câu lạc bộ khách hàng đạt 
324 tỷ, tăng 16% so với năm 2018. 
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Cuối năm 2019, tổng tài sản tăng 186,21 tỷ đồng so với đầu 

năm 2018 chủ yếu do tăng phần tài sản dài hạn. Tài sản dài hạn 

tăng hơn 178 tỷ đồng, trong đó: hơn 124 tỷ đồng Bidiphar đang 

tập trung đầu tư và phát triển nhà máy sản xuất thuốc điều trị 

ung thư theo chuẩn GMP – WHO. Tài sản ngắn hạn cũng có 

xu hướng tăng, hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, phần 

lớn là do tăng khoản tiền và tương đương tiền, khoản phải thu 

từ khách hàng và hàng tồn kho từ nguyên vật liệu.

Chỉ số Đơn vị tính 31/12/2018 31/12/2019

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 1.021,24 1.028,81

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 413,10 591,74

Tổng tài sản Tỷ đồng 1.434,34 1.620,55

Chỉ số Đơn vị tính 31/12/2018 31/12/2019

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 497,32 580,31

Nợ dài hạn Tỷ đồng 46,37 107,73

Tổng nợ Tỷ đồng 543,69 688,04

Tình hình tài sản

Nợ ngắn hạn của Bidiphar chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu 

nợ phải trả năm 2018 và 2019, lần lượt là 91,15% và 84,34%. 

Năm 2019, Công ty đã vay nợ nhiều hơn, tăng gần 83 tỷ đồng 

nợ ngắn hạn, gần 62 tỷ nợ dài hạn so với cuối năm 2018 từ các 

ngân hàng để tài trợ cho việc đầu tư nhà máy và mua sắm máy 

móc thiết bị. Tổng giá trị nợ tăng và Công ty đang có xu hướng 

vay nợ dài hạn, theo đó ban xây dựng chiến lược hoạt động để 

đảm bảo công tác nợ vay luôn được đảm bảo khả năng thanh 

toán và an toàn tài chính cho Công ty.

Tình hình nợ phải trả

Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Nợ dài hạn

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2019

63,49% 36,51%

CƠ CẤU
NỢ PHẢI TRẢ

2019

84,34%

15,66%

Tình hình tài chính (hợp nhất)
Đánh giá chung về công 
tác quản lý Công ty
Tổng sản lượng sản xuất nhập kho: 684 triệu đơn vị sản phẩm, tăng 21% so với năm 2018, đạt 95% kế hoạch năm 2019 

(theo kế hoạch điều chỉnh lần 2).

Dây chuyền Tiêm bột Betalactam được trang bị toàn bộ thiết bị mới từ tháng 06/2019, nâng công suất sản xuất lên gấp 

3 lần so với thiết bị cũ.

Các phân xưởng Viên-Nonbeta, Đông khô – Sản phẩm vô trùng, Kem Mỡ Nước đã được sửa chữa, nâng cấp trong năm 

2019, đáp ứng tái đánh giá GMP đầu năm 2020.

Đã áp dụng 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần hợp lý hóa sản xuất, nâng cao công suất sản xuất và 2 sáng kiến cải 

tiến góp phần tiết giảm chi phí sản xuất.

Năm 2019, hoạt động nghiên cứu – đăng ký thuốc đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

Nghiên cứu mới: Đã nghiên cứu và nộp hồ sơ đăng ký cho 25 sản phẩm thuốc, được công bố 17 sản phẩm thực phẩm 

chức năng và nộp hồ sơ 06 sản phẩm trang thiết bị y tế.

Nghiên cứu tương đương sinh học: 

• 1 sản phẩm đạt tương đương sinh học.

• 4 sản phẩm đạt In vitro: 

Đăng ký thuốc: 

• Đăng ký mới: Đã được cấp đăng ký 22 sản phẩm, trong đó: 6 sản phẩm đã sản xuất và 2 sản phẩm đã ký hợp đồng 

cắt lô.
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Hoạt động quản lý chất lượng: 
Hệ thống quản lý chất lượng luôn được quan tâm nâng cao hiệu 
lực hiệu quả. 
• Triển khai công tác đánh giá nội bộ (GMP) định kỳ 2 lần/ 

năm. Đồng bộ cập nhật các quy định mới của Bộ Y tế trong 
năm 2019 và triển khai thực hiện theo 10 văn bản mới ban 
hành liên quan lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm.

• Tổ chức Bureau Veritas Certiication đã tiến hành đánh giá 
giám sát định kỳ, kết quả hệ thống chất lượng tại Công ty phù 
hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. 

• Công ty đã triển khai áp dụng tiêu chuẩn hực hành tốt nuôi 
trồng và thu hái tại Dự án dược liệu (Bình Định), trong năm 
– Bộ Y tế cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GACP-WHO đối 
với 4 dược liệu (Dây hìa canh, Đương quy, Chè dây, Cà gai 
leo). 

Công tác kiểm soát thay đổi: 
• Hoạch định kiểm soát được xem xét kết hợp nhiều nội dung 

để tiết kiệm nguồn lực thẩm định, theo dõi độ ổn định, 
đăng ký thuốc. 

• Công tác thẩm định theo qui định GMP được triển khai 
đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá 
trình sản xuất.

• 100% các quá trình liên quan GMP ở tất các bộ phận khối 
sản xuất đã được từng bộ phận chủ động rà soát, đánh giá 
rủi ro trong năm 2019. 

Hoạt động kiểm tra chất lượng:
Hoạt động kiểm tra chất lượng được cải tiến theo hướng:
• Cập nhật, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu, sản 

phẩm đáp ứng thông tư 11/2018/TT-BYT qui định về chất 
lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

• Chú trọng lưu giữ dữ liệu thô, ghi chép hồ sơ kiểm nghiệm 
theo qui định GLP và ISO 17025. Xây dựng TCCL và thẩm 
định TCCL: 273 sản phẩm.

• hiết lập chuẩn đối chiếu: 45 mẫu chuẩn 
• Hoàn thành đánh giá đổi phiên bản ISO/IEC 17025:2017 

trong quý 3/2019.
• 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 đạt yêu cầu và nằm 
trong nhóm tốt nhất. 
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Hoạt động xúc tiến truyền thông, hỗ trợ thương mại
Tập trung quảng bá nhãn hàng Calonate và Dưỡng can Bidiphar 
tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) Đồng 
Nai (tháng 9) và Cà Mau (tháng 10):
• hu hút hàng ngàn lượt người tiêu dùng đến tham gia 

chương trình;
• Doanh thu của 2 sản phẩm Calonate, Dưỡng Can Bidiphar 

đã có hiệu ứng tăng trong và sau Hội chợ: Đồng Nai doanh 
thu tăng 6 lần, Cà Mau doanh thu tăng 5 lần so với trước 
khi có hoạt động, cả nước doanh thu trung bình tháng tăng 
24%;

Tổ chức các sự kiện tri ân khách hàng OTC trên toàn quốc với 
nhiều hình thức như:
• - Hội nghị, du lịch, bốc thăm trúng thưởng cho gần 1.000 

lượt khách hàng tại nhiều địa điểm (Lý Sơn, Hà Nội, Đà 
Nẵng,..);

• - hực hiện chăm sóc khách hàng theo chính sách hợp 
đồng năm 2019: Tặng quà và vật dụng phục vụ cho 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,…).

• hường xuyên cập nhật, viết bài truyền thông trên các kênh 
website và mạng xã hội. Đặc biệt từ tháng 6/2019, phòng 
Marketing đã phát triển xây dựng thêm kênh truyền thông 
Fanpage (facebook) của công ty với 10 bài viết, tiếp cận 
được hơn 33.000 lượt người xem và hơn 5.000 lượt tương 
tác, tạo thành một kênh truyền thông hiệu quả cho hoạt 
động quảng bá thương hiệu.

Hoạt động tài chính – kế toán
• ham gia xây dựng mới các quy chế quản lý kinh doanh theo 

hướng kiểm soát chi phí chặt chẽ gắn trách nhiệm cá nhân 
và kịp thời báo cáo đánh giá thực tế thực hiện các khoản 
mục chi phí phát sinh, hiện tại hệ thống đang mang lại hiệu 
quả cao góp phần giảm thiểu rủi ro kinh doanh.

• hực 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. 
hực hiện tốt các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán định 
kỳ đúng tiến độ, công bố kịp thời trên thị trường chứng 
khoán.

• Cung cấp kịp thời các số liệu, tài liệu cho công tác chỉ đạo 
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng 
Giám đốc. 

• Kiểm soát tính tuân thủ trong vận hành hệ thống và hoàn 
thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp.

• Đã phân tích chi phí từng phòng ban, tạo cơ sở cho việc xây 
dựng dự toán và kiểm soát chi phí từng bộ phận.

Ban hành mới Quy chế làm việc của Ban điều hành và Bảng mô tả chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nghiệp vụ Công ty.
hay đổi nhân sự chủ chốt của một số chi nhánh.
Bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc chuyên trách Sale và 01 Giám đốc kinh doanh. Phân công lại nhiệm vụ Ban Tổng 
Giám đốc; ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành.
Hoàn thành xây dựng vị trí công việc và Dự thảo Quy chế chi lương theo vị trí công việc của Khối Văn phòng, đồng thời 
dự kiến áp dụng trong Quí I năm 2020.
Đã triển khai phần mềm quản lý công việc Base Work, hỗ trợ các phòng quản lý tiến độ công việc tốt hơn.
Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu phát triển một số mặt hàng tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Công tác tổ chức – nhân sự



Từ cuối năm 2019 đến nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Bidiphar nói riêng. Đợt bùng phát COVID-19 đang tấn công triệt để vào 

xuất khẩu của Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền kinh tế 

thứ hai thế giới gần như đứng yên sau khi chính phủ Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ 

Tết Nguyên đán và phong tỏa một số thành phố lớn để ngăn chặn dịch bệnh này.

Khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân trên 1.200 doanh nghiệp 

về ảnh hưởng của COVID-19 tới hoạt động kinh doanh cho thấy, nếu COVID-19 

kéo dài 6 tháng, 74% doanh nghiệp có thể sẽ phá sản. Nguyên nhân chủ yếu do do-

anh thu không thể bù đắp các khoản chi cho hoạt động như: trả lương, lãi vay ngân 

hàng, các chi phí cố định khác,... Ngoài ra, gần 30% Công ty sẽ mất 20-50% doanh 

thu, 60% doanh nghiệp thậm chí giảm  hơn một nửa doanh thu. COVID-19 còn 

khiến hoạt động sản xuất bị trì trệ, thương mại hạn chế, bán lẻ và dòng vốn đầu tư 

quốc tế cũng sẽ giảm sút, ngành dược phẩm nói chung và hoạt động của Bidiphar 

nói riêng hiện tại cũng không nằm ngoài danh sách này.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Bidiphar là sản xuất dược phẩm nhưng 

trong giai đoạn hiện này với nguồn cung nguyên vật liệu thiếu hụt, giá cả nguyên 

vật liệu lại tăng cao, do đó hoạt động sản xuất của Công ty sẽ bị ảnh hưởng lớn. 

Nhận rõ được vấn đề này Ban lãnh đạo Bidiphar kịp thời đưa ra những kế hoạch, 

định hướng như sau:
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Kế hoạch phát triển tương lai

Trong năm 2020, Công ty có đầu tư triển khai đầu tư mới hơn 150 tỷ tỷ bao gồm các dự án:

Stt Tên dự án
Tổng giá trị 

đầu tư

Giá trị thực 

hiện 2020

1
Xây dựng nhà làm việc cho các chi nhánh Bidiphar tại Đà Nẵng, Tiền Giang, 

Quảng Ngãi, ĐắkLắk
20,30 17,80

2 Đầu tư nhà kho và showroom thiết bị y tế (đường Tây Sơn) 4,70 4,70

3
Xây dựng văn phòng cho thuê tại lô đất 34 Ngô Mây, Phường Lý hường Kiệt, 
hành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

30,00 18,00

4 Nhà máy sản xuất thuốc Ung thư Nhơn Hội tại Bình Định 301,70 94,70

5
Đầu tư, nâng cấp tại Nhà máy 498, Nguyễn hái Học, Phường Quang Trung, 
hành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

20,25 20,25

Tổng cộng 376,95 155,45

Dự án dược liệu
• Tiếp tục nuôi trồng, thu hoạch và chế 

biến thành dược liệu khô 4 cây đạt thực 
hành tốt về trồng trọt và thu hái dược 
liệu (GACP) bao gồm (Dây thìa canh, 
Cà gai leo, Đương quy, Chè dây).

• Trồng mới thử nghiệm: Bạch truật và 
Ngưu tất mỗi loại 3.000 m2.

• Tiếp tục trồng dưới tán rừng 3 cây: Ba 
kích tím, Đảng sâm, Hà hủ Ô đỏ.

• Phát triển dược liệu chè dây.
• Phát triển sản phẩm từ Sim rừng.
• Phát triển sản phẩm từ mật ong rừng.

Hoàn tất hồ sơ Nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100% và nộp hồ 
sơ xin phép chấp thuận lên (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) UBCKNN vào 
giữa tháng 03/2020.
Hoàn thành xây dựng vị trí công việc của Khối Văn phòng và Dự thảo Quy 
chế chi lương theo vị trí công việc cho Khối Văn phòng, dự kiến áp dụng 
trong Quý I năm 2020.
Triển khai phần mềm quản lý công việc Base Work, hỗ trợ các phòng quản 
lý tiến độ công việc tốt hơn.

Sáp nhập 3 Công ty con do Bidiphar sở hữu 100% vốn điều lệ vào Công ty 
Bidiphar, bao gồm Công ty TNHH Bidiphar Betalactam, Công ty TNHH 
MTV Bidiphar Non Betalactam và Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

hành lập mới Công ty TNHH Một thành viên hương mại Bidiphar (BTC), 
nhằm phân phối các sản phẩm dược phẩm của bên thứ 3, đồng thời sáp nhập 
hoạt động tất cả các Chi nhánh trong tỉnh vào Công ty BTC nhằm tinh gọn 
bộ máy và tiết kiệm chi phí hoạt động. Công ty BTC do Bidiphar sở hữu 
100% vốn điều lệ.
Đã ban hành mới Quy chế làm việc của Ban điều hành và Bảng mô tả chức 
năng, nhiệm vụ của bộ máy nghiệp vụ Công ty.

Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2020

Tổng doanh thu Tỷ đồng  1.450

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 190

Mức tăng lương trung bình % 8

Kế hoạch các chỉ tiêu năm 2020

Nhiệm vụ và giải pháp chính hoàn thành kế hoạch
Hoạt động kinh doanh
Tiến hành phân loại danh mục sản phẩm theo các nhóm bán hàng tại kênh OTC/ETC; sản phẩm chủ lực bán kênh bệnh viện; 
sản phẩm chủ lực bán kênh nhà thuốc; danh mục sản phẩm có lợi thế cạnh tranh từng kênh bệnh viện hoặc nhà thuốc…Tổ 
chức và hoàn thiện đội ngũ hỗ trợ phát triển thị trường kênh ETC cho các dòng sản phẩm chuyên biệt nhằm đạt được mục tiêu 
doanh thu các dòng sản phẩm chủ lực :huốc điều trị ung thư, kháng sinh tiêm, dung dịch thẩm phân ,…
Ban Tổng Giám đốc đã đặt mục tiêu doanh thu, hiệu quả cho từng nhóm sản phẩm, từng kênh bán hàng, từng thị trường và 
phân công (gắn KPI) từ lao động công ty đến các phòng, chi nhánh, lao động cấp trung và nhân viên để đào tạo trình dược viên.
Xây dựng các chính sách maketing, chính sách bán hàng phù hợp … theo hướng tập trung khai thác các sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh.
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Triển khai đồng bộ các hoạt động quảng bá 03 dòng sản 
phẩm chủ lực nhóm thuốc kháng sinh, thuốc điều trị 
ung thư và nhóm dung dịch thẩm phân trên toàn quốc, 
trong đó: 
• Nhóm kháng sinh dự kiến tập trung quảng bá các 

thuốc tiêm kháng sinh có lợi thế cạnh tranh tại các 
khoa – các phòng nhằm giới thiệu các ưu điểm, 
công nghệ bào chế hiện đại tới khách hàng, nâng 
cao sự tin tưởng của bác sĩ điều trị. 

• Nhóm thuốc điều trị ung thư dự kiến quảng bá, giới 
thiệu nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư hiện 
đại đầu tiên trong nước và các sản phẩm thuốc điều 
trị ung thư mới trong các hội nghị ung bướu lớn 
trên toàn quốc, nâng cao uy tín công ty, khẳng định 
chất lượng sản phẩm trong thị trường điều trị. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bán hàng SOP, giám sát 
theo tuyến dọc. Bổ sung chức danh trưởng kênh bệnh 
viện, kênh nhà thuốc tại Công ty.
Xây dựng các quy trình thao tác chuẩn với kênh bán 
hàng kênh bệnh viện và triển khai thực hiện:
• Đào tạo và huấn luyện các chi nhánh thuần thục 

quy trình bán hàng thông qua đấu thầu;
• Ứng dụng hiệu quả vào công tác xây dựng DMĐT 

để đưa được tối đa các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh vào đấu thầu và sử dụng tại các cơ sở điều trị;

• Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhân viên bán hàng 
với các cấp quản lý…;

• Đặt mục tiêu cho từng công đoạn nhằm theo dõi, 
quản lý, có biện pháp cải tiến những điểm tắc ng-
hẽn kịp thời.

Cập nhật và phân tích dữ liệu khách 
hàng, phân loại khách hàng, xây dựng 
chế độ thăm viếng khách hàng từ trình 
dược viên đến cán bộ quản lý kênh và 
lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo Công ty 
nhằm tạo mối quan hệ và nắm bắt thông 
tin thị trường.

Từng bước chuẩn hóa hệ thống báo 
cáo, giám sát bán hàng nhằm nâng 
cao chất lượng thông tin và giảm 
thiểu thời gian báo cáo, sử dụng có 
hiệu quả hệ thống dữ liệu trên phần 
mềm hệ thống quản trị SAP, DMS.

Mở rộng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động 
truyền thông, marketting để hỗ trợ bán hàng kênh nhà 
thuốc:
• Triển khai hoạt động quảng bá truyền thông một 

số sản phẩm dẫn kênh tự do: Hebamic, Dưỡng 
Can Bidiphar, Bilishark (nhóm 3 sản phẩm mới) 
dòng Biragan, Phosphagaspain, Bonevit, Eyet-
amin, Altamin tạo điều kiện thuận lợi cho trình 
dược viên chào hàng, phát triển thêm khách hàng;

• Xây dựng các chương trình bán hàng (CTBH) 
hàng Quý, CTBH bổ sung phát triển nhóm hàng 
chủ lực mục tiêu, CTBH mở khách hàng mới, 
CTBH phát triển sản phẩm mới… tập trung vào 
các sản phẩm chủ lực kênh OTC nhằm tăng do-
anh thu, lợi nhuận;

• Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng tự do 
phong phú, đa dạng. Phối hợp Chi nhánh tổ chức 
Hội nghị câu lạc bộ khách hàng, vinh danh khách 
hàng nhằm tăng tính gắn kết và qua đó lồng ghép 
truyền tải thông điệp về các sản phẩm chủ lực;

• Phát triển khách hàng kênh nhà thuốc, và mở 
rộng phát triển khách hàng kênh phòng khám;

• Tăng cường công tác đào tạo, cập nhật kiến thức 
sản phẩm cho trình dược viên để truyền đạt thông 
điệp sản phẩm đến khách hàng một cách trọn vẹn;

• 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 hiệu nhận 
biết riêng biệt để chống hàng giả, hàng nhái trên 
thị trường.

Những cải tiến về cơ cấu tổ 
chức, chính sách, quản lý
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Chú trọng đào tạo nâng cao kiến thức sản phẩm và năng lực cho đội ngũ Ma-
keting, trình dược viên gắn với nhu cầu thực tế.
Trong năm sẽ tổ chức hoạt động khảo sát thị trường tại ít nhất 3 địa điểm trên 
cả 2 kênh bệnh viện và nhà thuốc.
Hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng các chương trình bán hàng tại chi nhánh;
Hoàn thiện xây dựng các hệ thống bán hàng SOP theo kênh và triển khai thực 
hiện hiệu quả đến từng trình dược viên.

Khai thác bổ sung các tính năng sẵn có phần mềm quản trị bán hàng DMS 
nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kênh phân phối.
hiết lập lịch đào tạo chi tiết nhằm nâng cao kiến thức sản phẩm và năng lực 
cho đội ngũ nhân viên quản lý sản phẩm, trình dược viên 
Hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng các chương trình bán hàng cho quản lý chi 
nhánh nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt và đảm bảo khả năng phù hợp thị 
trường tại chỗ.
Cập nhật và phân tích dữ liệu khách hàng, phân loại khách hàng, từng bước 
chuẩn hóa hệ thống báo cáo, giám sát bán hàng nhằm nâng cao chất lượng 
thông tin và giảm thiểu thời gian báo cáo.

Nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông :
• Xây dựng kế hoạch danh mục và ngân sách marketing 
• 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 

hiệu nhận biết riêng biệt để chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường.
Quan tâm đào tạo về sản phẩm, hỗ trợ hoạt động truyền thông giới tiệu sản 
phẩm, có chính sách phát triển 38 sản phẩm mới có số đăng kí 2019 – 2020 
(không tính sản phẩm bán nguyên lô) hiệu quả. 

• Dưới 4 đơn hàng bổ sung/quý;
• Dưới 40% số sản phẩm phải điều chỉnh đặt hàng/quý.
Tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả thông qua việc cải thiện đổi mới 
hoạt động hệ thống Logistic. Minh bạch hóa các khoản chi phí bán hàng 
để nâng cao hiệu quả bán hàng.

Nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch bán hàng, với mục tiêu phấn đấu:

Đối với hoạt động kinh doanh với trang thiết bị Y tế:
• hiết lập mới các quy trình quản trị bán hàng, phát triển và đào tạo đội ngũ bán hàng có chuyên môn tốt;
• Tăng cường tác nghiệp và sử dụng hiệu quả các hỗ trợ từ hệ thống các chi nhánh Bidiphar; 
• Tập trung xây dựng Danh mục sản phẩm kinh doanh ưu tiên tính hiệu quả, ổn định thông qua việc lựa chọn nhà 

cung cấp/ đối tác có uy tín;
• Tăng cường tìm kiếm và phát triển sản phẩm nhập khẩu nắm quyền phân phối tại thị trường Việt Nam;
• Triển khai cơ chế khoán lợi nhuận đối với hoạt động kinh doanh với trang thiết bị Y tế trong năm 2020.

Hoạt động công nghệ thông tin
• 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 hoạch định doanh nghiệp (SAP-ERP) và phần mềm 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-

RP, DMS; 
• Triển khai phần mềm SAP-ERP tại nhà máy thuốc điều trị ung thư (khu kinh tế Nhơn Hội)
• Phát huy việc đề xuất và lập trình khai thác các nội dung thiết thực nhằm phục vụ cho hoạt động quản trị doanh 

nghiệp trên cơ sở nền tảng hệ thống ứng dụng có sẵn.
• Triển khai hóa đơn điện tử, dự kiến đưa vào vận hành ngày 01/03/2020; 
• Triển khai hệ thống dự phòng cho hệ thống máy chủ Công ty. 
• Hỗ trợ các bộ phận ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, quản lý, xử lý số liệu, dữ liệu…

Công tác nhân sự
• Tập trung đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng quản lý cho đội ngũ trình dược viên và cán bộ quản lý khối kinh 

doanh đào tạo về GMP, các quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho khối sản xuất.
• Đào tạo đội ngũ kế cận cho các vị trí quan trọng để kiện toàn bộ máy quản lý.
• Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hệ thống các quy trình công việc cho khối kinh doanh và khối văn phòng 

theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
• hành lập bộ phận pháp chế và xây dựng các quy trình nghiệp vụ liên quan. 
• Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở 3 khối sản xuất, kinh doanh và khối hỗ trợ.
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Khối phân xưởng sản xuất
• Tập trung đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng quản lý cho đội ngũ trình dược viên và cán bộ quản lý khối 

kinh doanh đào tạo về GMP, các quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho khối sản xuất.
• Đào tạo đội ngũ kế cận cho các vị trí quan trọng để kiện toàn bộ máy quản lý.
• Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hệ thống các quy trình công việc cho khối kinh doanh và khối văn 

phòng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
• hành lập bộ phận pháp chế và xây dựng các quy trình nghiệp vụ liên quan. 
• Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở 3 khối sản xuất, kinh doanh và khối hỗ trợ.

Hoạt động mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất

• Đáp ứng kịp thời nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm nghiệm.
• Bám sát tình hình giá cả thị trường, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất sản lượng dự trữ phù hợp khi giá nguyên 

vật liệu biến động. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mua hàng, giảm thiểu rủi ro thị 
trường nguyên vật liệu tăng giá. Phấn đấu tiết kiệm chi phí mua nguyên vật liệu xấp xỉ giá bình quân 2019.

• Tìm kiếm trên 100 nguồn nguyên vật liệu mới, ưu tiên các hoạt chất thuộc danh mục đấu thầu tập trung, các 
sản phẩm kém hiệu quả, tìm nguồn tá dược đạt yêu cầu và đủ hồ sơ đáp ứng thông tư 32 của Bộ Y tế.

• Đảm bảo 100% nguyên vật liệu được nhập, xuất đúng quy định và bảo quản hàng hóa đúng quy định GPs. 
• Kiểm soát tốt tồn kho nguyên vật liệu:
 - Tồn kho nguyên vật liệu hàng tháng không vượt quá 3 lần xuất kho bình quân mỗi tháng; 
 - Giá trị hàng lưu kho trên 3 tháng chiếm không quá 35% tổng giá trị tồn kho.

Hoạt động khối kỹ thuật
• Phát triển sản phẩm mới : 40 sản phẩm / năm
• Cải tiến, nâng cao chất lượng cho 20 sản phẩm cũ;
• Xây dựng kế hoạch thẩm định quy trình sản xuất cho 100% sản phẩm; thẩm định mô phỏng cho các dây 

chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu GMP-WHO; GMP-EU
• Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đảm bảo chất lượng sản phẩm 

khi đưa ra sản xuất quy mô công nghiệp, phấn đấu có 05 sản phẩm đạt tương đương sinh học năm 2020. 
• Xem lại các thông tư hướng dẫn thực hiện đề tài dự án để kiểm tra sự phù hợp của toàn bộ hồ sơ lưu; 
• Tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án cấp Nhà nước.

Lập kế hoạch rà soát và chuẩn bị đánh giá GMP và GMP thực phẩm chức năng cho các nội dung: 
• Điều kiện đạt chuẩn GMP cho nhà xưởng – nhà kho, hồ sơ, tài liệu, vướng mắc phát sinh.
• Đảm bảo cập nhật 100% các quy định mới của GMP và Bộ Y tế.
• Đảm bảo 100% tài liệu hệ thống chất lượng được soát xét và 100% sản phẩm được rà soát chất lượng 

đúng kế hoạch.
• 100% nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm được kiểm tra đúng theo chất lượng GMP, 

thực hành tốt phòng kiểm nghiệm (GLP) và ISO/IEC 17025; thời gian trả lời kết quả kiểm tra chất lượng 
đúng thời gian thỏa thuận, yêu cầu.

• hực hiện đề cương thẩm định theo yêu cầu GMP đáp ứng 100% kế hoạch đề ra.
• Xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu; thực hiện và cung 

cấp hồ sơ đáp ứng yêu cầu đăng ký thuốc.
• Tạo chuẩn đối chiếu thứ cấp đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng.
• Hoàn thành đánh giá quy định thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) đạt yêu cầu.
• heo dõi hiệu chuẩn 100% thiết bị đo toàn Công ty theo kế hoạch.
• Tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm tương đương độ hòa tan invitro các sản phẩm hợp tác với tập đoàn Kyo-

rin Nhật Bản và các sản phẩm của Bidiphar.
• Xem xét, đánh giá nhà cung cấp hóa chất - chất chuẩn, các loại cột.
• Tiết kiệm 10% chi phí hóa chất vật tư kiểm nghiệm/số lượng mẫu so với năm 2019.

• 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;
• hực hiện việc lập kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm, hằng quý và phân tích theo dõi việc thực hiện ngân 

sách từ các bộ phận. Tính toán và báo cáo kịp thời tháng/quí hiệu quả kinh doanh theo bộ phận, kênh, khu vực ,…
• Phương án chủ động dòng vốn trong sản xuất kinh doanh: Lập kế hoạch dòng tiền và đánh giá hiệu quả theo định 

kỳ nhằm sử dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn vốn hiện có của Công ty. Báo cáo đầy đủ và đảm bảo việc sử dụng 
và giải pháp tối ưu dòng tiền.

• Xây dựng qui chế Quản lý chi phí theo chuỗi giá trị hoặc theo đơn vị sử dụng chi phí:
 - heo chuỗi giá trị từ khâu dự trữ sản xuất, sản xuất, lưu kho, bán hàng, thu tiền,… 
 - Định mức chi phí theo các đơn vị sử dụng : phòng ban khối hành chính quản lý, kỹ thuật và   
  hỗ trợ bán hàng phù hợp theo thực tế sản xuất kinh doanh.
Tăng cường các biện pháp quản lý tài chính, thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí đầu vào nhằm tiết kiệm 
chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Tăng cường giám sát các khoản chi phí lưu thông nhằm giảm chi phí bán hàng, tăng hiệu 
quả hoạt động kinh doanh.
Quản lý rủi ro tài chính: Xây dựng quy chế quản lý công nợ cho khối nhà cung ứng và khối khách hàng mua.
Kiểm soát tuân thủ: hực 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. 
heo dõi kiểm tra và điều chỉnh kịp thời các quy chế hoạt động hiện tại nhằm đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trong 
quá trình thực hiện, bao gồm các quy chế về tiền lương, theo dõi và đánh giá KPI cho cả hệ thống, quy chế bán hàng,…
Báo cáo quản trị: Tăng cường giải pháp đẩy mạnh hoạt động mảng kế toán quản trị, phân tích số liệu tài chính kịp thời 
nhằm đưa ra các nhận xét cụ thể cho từng mảng hoạt động kinh doanh một cách sớm nhất.
Xây dựng và triển khai phương án khoán doanh thu, hiệu quả cho các bộ phận kinh doanh trang thiết bị, bộ phận cơ 
điện và dự án dược liệu.

Hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng: 

Hoạt động tài chính kế toán



Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc

Kế hoạch và định hướng Hội đồng quản trị

Báo cáo và đánh giá 
các mặt hoạt động của Công ty

Báo cáo của 
Hội đồng quản trị
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Báo cáo và đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Năm qua, Công ty duy trì hoạt động hiệu quả 12 dây chuyền sản xuất 
thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, thực hiện tốt hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, duy trì tốt hệ thống kho đạt tiêu 
chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) là tiền đề vững chắc về công 
nghệ và hợp tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh 
tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 
Chính vì vậy, sản phẩm của Công ty tiếp tục có mặt tại 63 tỉnh thành 
với gần 400 loại sản phẩm được Bộ y tế cho phép lưu hành trong cả 
nước, 70 mặt hàng được xuất khẩu sang các nước trên thế giới như Lào, 
Campuchia, Ý, Canada, Mông cổ, Nam Phi, Hàn Quốc với giá trị kim 
ngạch xuất khẩu đạt 1.047 nghìn USD.
Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, đa dạng hoá sản phẩm 
tại Công ty đạt hiệu quả cao; năm 2019 đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký 
lưu hành 22 sản phẩm mới; triển khai nghiên cứu 25 sản phẩm mới; cải 
tiến nâng cao chất lượng 23 sản phẩm cũ. Ứng dụng các công nghệ tiên 
tiến trong công tác xử lý nước thải, bảo vệ môi trường và đã được các 
đoàn kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn đã ban hành.
Tiếp tục cập nhật hệ thống chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 
9001:2015.

Công tác tổ chức bộ máy cũng không ngừng 
được hoàn thiện phù hợp tình hình hiện nay; 
đội ngũ cán bộ, công nhân viên tiếp tục được 
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đã nâng cao 
hiệu quả quản lý điều hành, tiết kiệm chi phí 
quản lý; trình độ chuyên môn của đội ngũ 
quản lý, công nhân cũng từng bước nâng cao 
đủ khả năng nắm bắt công nghệ mới, quản lý 
sản xuất kinh doanh trên quy mô lớn.
Từ thành tích đạt được trên lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh, tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn 
nhân lực, phát triển thị trường, mở rộng lĩnh 
vực kinh doanh,… là những thành quả to lớn 
mà tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty 
nỗ lực phấn đấu đạt được, đưa Công ty phát 
triển ngày càng bền vững, tạo nhiều việc 
làm cho người lao động và nhất là tạo tiền 
đề vững chắc cho những năm tiếp theo; mặt 
khác, góp phầp tăng thu ngân sách cho địa 
phương, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 
thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Một số vấn đề khắc phục

Doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: Doanh 
thu 1.500 tỷ, Lợi nhuận trước thuế 200 tỷ.
Công tác kế hoạch chưa được quan tâm đúng mức; Các số liệu đưa ra chưa phù hợp thị trường 
cũng như bối cảnh mới;
Đến hết quý 3, Công ty đã đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh tương đối sát với 
kết quả đạt được: Doanh thu 1.350 tỷ; lợi nhuận sau thuế 165 tỷ.

Hoạt động kinh doanh tuy được quan tâm chấn chỉnh về nhiều mặt nhưng vẫn còn nhiều khiếm khu-
yết, cụ thể:
• Do Công ty chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo nên đội ngũ bán hàng đa phần thiếu 

kiến thức về sản phẩm, về Công ty nên khả năng tiếp thị chưa đi vào chiều sâu;
• Nhiều cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng còn thiếu kiến thức về quản trị, thiếu kỹ năng tin học 

nên việc báo cáo, cập nhật thông tin thị trường chưa tốt;
• Việc dự báo thị trường vẫn chưa thực sự sát thực tế dẫn đến tình trạng đặt hàng bổ sung hoặc hủy 

đơn hàng đã đặt còn nhiều, ảnh hưởng tới việc chuẩn bị nguyên vật liệu cũng như khả năng đáp 
ứng hàng cho thị trường chưa chủ động;

• Việc ứng dụng phần mềm quản trị kênh phân phối phần mềm DMS mới được triển khai vào Quý 
3 năm 2019 nên còn mới mẻ và chưa được khai thác tốt;

• Số lượng khách hàng và doanh thu OTC năm 2019 tăng trưởng thấp;

Hoạt động marketing chưa triển khai tốt các công việc sau:
• Truyền thông, khảo sát thị trường: Chưa đạt hiệu quả; 
• Xúc tiến bán hàng sản phẩm mới: Chưa hiệu quả;
• Hoạt động marketing: Nguồn nhân lực để triển khai hạn chế về số lượng và chất lượng.

• Các tồn tại khác:
• Việc quản lý công nợ những năm trước chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả 2019; chi phí tài 

chính còn cao;
• Việc lập dự toán năm, quý, tháng và theo dõi thực hiện dự toán chưa đi vào nề nếp;
• Hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu còn chồng chéo, tốn nhiều nguồn lực, hiệu quả chưa cao;
• hời gian trả lời kết quả kiểm tra chất lượng ở tất cả các giai đoạn còn chậm trễ so với thời gian 

thỏa thuận do quá tải mẫu kiểm nghiệm, ảnh hưởng tiến độ giao hàng;
• Việc mua nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu;
• Giá thành sản xuất khá cao đòi hỏi tất cả các bộ phận phải tiếp tục tìm giải pháp đảm bảo chất 

lượng sản phẩm với chi phí thấp nhất.
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Hoạt động giám sát
• heo 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.
Kết quả hoạt động giám sát
Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 vào ngày 20/04/2019.
HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm 
quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch 
Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tương đối tốt vai trò nhiệm vụ được phân công, triệt để 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.  
Vượt qua những khó khăn thách thức, trong năm Bidiphar đã thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 
đề ra, trong đó nổi bật các nội dung là tiền đề mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh đó là: Đầu tư nghiên cứu khoa học 
tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển mở rộng thị trường, tiết giảm tối đa chi phí, rà soát xây dựng lại cơ chế, chính 
sách kinh doanh bám sát nhu cầu của thị trường, tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính, nâng cao công tác 
quản trị, cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc

Kế hoạch và định hướng của 
Hội đồng quản trị

Căn cứ vào tình hình dịch bên kinh tế thế giới và Việt Nam
Ảnh hưởng Dịch bệnh COVID-19 khởi phát từ Vũ hán – Trung quốc vào tháng 12/2019 và lan nhanh ra toàn thế giới, 
hiện đã là đại dịch toàn cầu theo công bố của WHO. Dịch bệnh lan rộng dẫn đến cản trở việc đi lại, sản xuất đình trệ, 
hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, các sự kiện bị hủy bỏ, thị trường chứng khoán lao dốc,… dự báo đại dịch COVID-19  
sẽ kích hoạt một cú sốc kinh tế hoặc một đợt suy thoái kinh tế toàn cầu. Hơn thế nữa, trong tương lai gần Bidiphar sẽ 
chịu ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh, trong đó:
Tiến độ Dự án đầu tư nhà máy TUT bị kéo dài: heo Kế hoạch tiến độ xây dựng nhà máy dự kiến ban đầu, thới gian 
hoàn thành thẩm định nhà máy và đưa vào vận hành sản xuất là tháng 03/2020 đối với dây chuyền thuốc Tiêm và vào 
tháng 06/2020 đối với dây chuyền thuốc Viên. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đế kế hoạch tiến độ 
của nhà máy. Tình trạng hiện tại: Dây chuyền thiết bị thuốc Tiêm đã được lắp đặt nhưng chưa kết nối toàn hệ thống và 
chờ nhân viên từ bên nhà cung cấp sang cài đặt, vận hành. Dây chuyền thuốc Viên đang giai đoạn nghiệm thu FAT tại 
nhà máy bên cung ứng, nhưng đến nay việc đi FAT tại Trung quốc chưa thực hiện được. Tiến dộ nhà máy chậm so với 
kế hoạch đã đề ra.
Tổng đầu tư vốn vào dự án khá lớn (280 tỷ đồng), việc chậm tiến độ đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất, dẫn đến mất 
cân đối dòng tiền chịu áp tài chính -  các khoản chi phí lãi vay, khấu hao trong khi nhà máy chưa tạo ra dòng doanh thu 
sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty.
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Nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, giá 
cả tăng nhanh:
Nguyên liệu chính cho sản xuất của Công 
ty chủ yếu là nhập khẩu(chiếm hơn 80%). 
Trong đó, Trung Quốc là nhà cung cấp 
các nguyên vật liệu lớn nhất thế giới cho 
ngành công nghiệp dược phẩm. Ngoài ra, 
Trung Quốc cũng là nơi cung cấp nguồn 
chất bán dẫn trong ngành công nghiệp 
sản xuất nguyên liệu của các nhà sản 
xuất tại Ấn độ, các nước châu Âu. Do vậy, 
Việc hàng loạt nhà máy tại Trung Quốc 
không thể hoạt động do dịch bệnh Covid 
19 ngoài việc không thể cung cấp nguyên 
vật liệu cho thị trường thì cũng dẫn tới 
các nhà máy tại Ấn Độ, các nước châu 
Âu thiếu nguồn cung đầu vào để sản xuất 
nguyên liệu.
Tình trạng chậm trễ hoặc không giao 
hàng, nguyên liệu tăng giá… đang xảy ra. 
Tình trạng chung việc cung ứng nguyên 
liệu là đa số các nhà sản xuất đều tạm 
ngừng báo giá, các hợp đồng đã ký kết 
trước đó thì lùi lịch giao hàng hoặc chưa 
có lịch giao hàng vì thiếu hụt nguồn cung.

hời gian vận chuyển hàng hóa bị kéo dài
Khoảng 80% thương mại hàng hóa toàn cầu thực hiện qua đường biển. 
Trong khi đó, Trung Quốc là nơi có 7 trên 10 cảng với lưu lượng tàu ra 
vào lớn nhất thế giới. Ở thời điểm hiện tại, để hạn chế lây lan của dịch 
bệnh Covid 19, Trung Quốc đã ra quyết định phong tỏa, cách ly một số 
thành phố đồng nghĩa với việc tàu biển không thể cập cảng Trung Quốc 
do đó quá trình bốc dỡ và xếp hàng hóa diễn ra với tiến độ chậm cùng 
với số lượng lớn tàu vận chuyển và container kẹt ở các cảng Trung Quốc.
Một số nước như Australia hay Singapore từ chối tiếp nhận các tàu từng 
đến Trung Quốc vào cảng, 14 ngày cách ly kiểm tra xét nghiệm âm tính 
với virus Covid 19 của toàn bộ thủy thủ đoàn làm chậm trễ quá trình trao 
đổi hàng hóa. Cùng với đó, tại Việt Nam các cảng lớn như Hải Phòng, Hồ 
Chí Minh cũng thực hiện nghiêm chỉnh các công văn liên quan đến việc 
khai báo sức khỏe các thuyền viên trước khi xem xét cho tàu cập Cảng 
giao hàng.
Các hãng tàu như Maersk, MSC Mediterranean Shipping, Hapag-Lloyd 
và CMA-CGM đã giảm số tàu trên tuyến nối Trung Quốc với Hong Kong 
với Trung Quốc với các nước Ấn Độ, Canada, Mỹ, Tây Phi. Vì vậy thời 
gian vận chuyển sẽ kéo dài do tàu cần nối tuyến khác nhau >> thời gian 
vận chuyển hàng hóa có thể tăng ít nhất 2 tháng đối với hàng hóa nhập 
từ Mỹ, Châu Âu và tăng ít nhất 1 tháng đối với hàng hóa nhập từ Châu Á. 
Quá trình thông quan kéo dài do phải thực hiện các công tác kiểm dịch y 
tế nghiêm ngặt ở cả hai đầu (xuất và nhập). hời gian vận chuyển kéo dài 
sẽ gây ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty khi nguồn nguyên vật liệu không được đảm bảo đầy đủ.

Cùng với các nhân tố ảnh hường khác:
hị trường nguyên vật liệu biến động về giá, xu hướng giá thị trường khó dự đoán do ảnh hưởng chiến tranh thương 
mại giữa Mỹ và Trung Quốc; Một số nguyên liệu mua từ nhà sản xuất ở Châu Âu, nhà sản xuất không hỗ trợ được hồ sơ, 
giấy tờ nhập khẩu nguyên liệu theo Nghị định 54/2017 của Chính Phủ (về biện pháp thi hành luật dược) và Nghị định 
155/2018 của Chính Phủ (về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà Nước) dẫn đến khó khăn trong việc 
đáp ứng nguyên vật liệu, nguy cơ tăng giá nguyên vật liệu. Trong khi đó kênh bán hàng chính của Công ty vẫn là bệnh 
viện thông qua cơ chế đấu thầu, giá trúng thầu là rất thấp và cố định, hiệu lực thầu kéo dài, nên rủi ro cao.
Năm 2020 dự báo dòng tiền và thanh khoản sẽ khó khăn hơn, dòng vốn vay tăng cao và áp lực trả lãi vay lớn hơn so 2018: 
• Khoản đầu tư nhà máy TUT hơn 250 tỷ đồng khả năng chưa mang lại doanh thu trong năm; 
• Chi phí thực hiện tái đánh giá 12 dây chuyền và đánh giá mới 2 dây chuyền sản xuất trong năm, trong đó có 02 dây 

chuyền mới dự kiến theo tiêu chuẩn GMP EU.
hực hiện lộ trình nới room, công ty không phân phối hàng cho bên thứ 3 nên làm giảm chủng loại mặt hàng, phạm vi 
kinh doanh, giảm doanh thu.
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Công ty sẽ tái đánh giá 12 dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn 
GMP-WHO; đánh giá mới 2 dây chuyền sản xuất thuốc ung thư 
theo GMP-EU (do Bộ Y tế Việt Nam đánh giá) và 1 dây chuyền 
nội tiết tố theo GMP-WHO, do vậy khối lượng công việc cho 
khối sản xuất là rất lớn, chi phí sản xuất sẽ tăng cao.
hị trường nguyên vật liệu biến động về giá, xu hướng giá thị 
trường khó dự đoán do ảnh hưởng chiến tranh thương mại giữa 
Mỹ và Trung Quốc. Một số nguyên liệu mua từ nhà sản xuất ở 
Châu Âu, nhà sản xuất không hỗ trợ được hồ sơ, giấy tờ nhập 
khẩu nguyên liệu theo Nghị định 54/2017 và Nghị định 155/2018 
của Chính Phủ dẫn đến khó khăn trong việc đáp ứng nguyên vật 
liệu, nguy cơ tăng giá nguyên vật liệu cao. Trong khi đó, kênh bán 
hàng chính của Công ty vẫn là bệnh viện thông qua cơ chế đấu 
thầu, giá trúng thầu là rất thấp và cố định, hiệu lực thầu kéo dài, 
nên rủi ro cao.

Năm 2020, mặc dù các văn bản hướng dẫn thi 
hành luật dược đã ban hành, thể hiện rõ ràng chính 
sách của Nhà nước, tạo cơ sở để các Doanh nghiệp 
hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, ngành 
Dược nói chung và Bidiphar vẫn tiếp tục đối mặt với 
nhiều khó khăn thách thức.
Trong năm Công ty áp dụng mô hình quản trị 
không có Ban Kiểm soát mà có Tiểu ban Kiểm toán 
nội bộ và các tiểu ban hỗ trợ công việc của Hội đồng 
quản trị. Điều đó, đáp ứng được mô hình quản trị 
tiên tiến mà xã hội và nhà nước khuyến khích phát 
triển các mô hình này. Mô hình này giúp bộ máy 
hoạt động tinh gọn, hiệu quả và tiết giảm được chi 
phí quản lí cho công ty. Trong năm 2020, mô hình 
nãy sẽ tiếp tục áp dụng để hoạt động trong Công ty.

Với những nhận định về thuận lợi và khó khăn trong năm 2020 thì kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Bidiphar như sau:

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2020

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.450

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.390

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 190

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 15



Báo cáo phát 
triển bền vững



Nhằm nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu trên thị trường ngành 
dược phẩm trong nước và quốc tế. Đồng thời với bối cảnh phát 
triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2019, 
Bidiphar đã chủ động nhiều hoạt động liên quan đến hoạt động 
quản trị công ty như là: Đầu tư thiết bị máy móc, phần mềm quản 
trị doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa trong doanh ng-
hiệp,…để tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi, để nâng cao 
hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào, thực 
hành tiết kiệm luôn được nêu cao tin thần trong công ty.
Bidiphar luôn kết nối hoạt động với công ty thành viên và các chi 
nhánh như một thể thống nhất nhằm thực hiện chính sách phát 
triển bền vững một cách nhất quán và toàn diện. Cho dù mỗi công 
ty có những địa hoạt động khác nhau thì khi hợp nhất ở chung một 
mái nhà, hoạt động của của từng công ty đều đại diện cho quan 
điểm và ý chí của cả Bidiphar hướng tới sự phát triển bền vững.
Những thành tựu 2019 của Bidiphar được điểm qua dưới đây có thể 
là chưa đủ, và cũng có thể là chưa hoàn hảo để nhận được những 
đánh giá cao nhất, nhưng đó là tâm huyết và nỗ lực của gần 1000 
cán bộ, công nhân viên trong Công ty, và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn 
nữa trong thời gian sắp tới để thực hiện được tầm nhìn, sứ mệnh 
và sự trường tồn.

-

THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Bidiphar luôn nhận thức được tầm quan trọng của 
hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cộng đồng, 
xã hội, môi trường vì thế công ty luôn tuân thủ và 
đặt ra các định hướng phát triển bền vững gắn liền 
với các hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, là một 
Công ty ngành dược phẩm, Bidiphar thấu hiểu và 
chia sẻ khó khăn với mọi người bằng những hoạt 
động cộng đồng thiết thực trên các địa bàn hoạt 
động của Công ty.
Khẩu hiệu “chăm sóc sức khỏe – chia sẻ niềm vui” 
luôn được tuyên truyền đến từng cán bộ công nhân 
viên, từng bộ phận Công ty. Hoạt động giúp đỡ 
cộng đồng luôn được duy trì và nâng cao phát triển 
qua các năm đều có những tác động tích cực đến 
xã hội, môi trường sống. Hiểu rõ được tầm quan 
trọng của phát triển bền vững, Bidiphar xây dựng 
báo cáo dựa trên các định hướng, tiêu chí phát 
triển xã hội qua các 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.

Bidiphar 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.

Ban Tổng giám đốc phối hợp với Công đoàn đã xây dựng thực 
hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ trong doanh nghiệp đồng thời ban hành quy 
chế, quy định nội bộ liên quan đến quyền và lợi ích chính 
đáng, hợp pháp của người lao động. hực hiện tốt công tác 
thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo Bộ luật 
Lao động sửa đổi; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa 
trong doanh nghiệp. 
Trong thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo luôn tin tưởng, tạo điều 
kiện để các cán bộ chuyên môn phát huy khả năng của mình 
trong lĩnh vực công tác được phân công. Công ty cũng đã xây 
dựng hệ thống các vị trí công việc gắn với chức năng nhiệm 
vụ cụ thể. Nhờ vậy, hầu hết CBCNV từ quản lý tới công nhân 
đều làm việc với tinh thần tự giác trong môi trường làm việc 
hòa thuận, bình đẳng.
Quán triệt toàn thể cán bộ, công nhân viên về việc Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, qua đó diễn biến 
về nhận thức của cán bộ, công nhân viên lao động trong toàn 
đơn vị được thể hiện tốt trong lao động sản xuất kinh doanh, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần đem lại hiệu 
quả cao. Công tác thực hành tiết kiệm được coi trọng hàng 
đầu trong toàn đơn vị, luật phòng chống tham nhũng được 
triển khai quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công 
nhân viên. Do đó, trong những năm qua không xảy ra tham 
ô, mất mát tài sản.

Công ty tạo việc làm ổn định cho người lao động;
Đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của ngành 
dược phẩm;
Nâng cao sức khỏe bảo vệ cộng đồng;
Tăng cường quản trị an ninh tại khu vực hoạt động;
húc đẩy phát triển và trao quyền cho thế hệ trẻ ngành 
dược phẩm;
Hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống.

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.

Tăng trưởng kinh tế bền vững
Hệ thống quản trị doanh nghiệp có vai trò trọng yếu để 
thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
duy trì sự bền vững góp phần đảm bảo lợi ích của cổ 
đông, cân bằng với các vấn đề môi trường, xã hội và 
lợi ích các bên liên quan khác. Không chỉ quản trị hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, hướng tới tăng trưởng và 
lợi nhuận, Bidiphar còn nhất quán việc quản trị bài bản 
cho các vấn đề môi trường xã hội, các vấn đề phi tài 
chính nhằm thiết lập nền tảng vững chắc cho sự phát 
triển lâu dài. Chủ động quản trị chuyên nghiệp các vấn 
đề môi trường xã hội, Bidiphar đã ban hành và triển 
khai định hướng phát triển áp dụng ở tất cả các công 
ty, chi nhánh để đánh giá môi trường xã hội thường 
xuyên.
Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt quy chế 
dân chủ, quán triệt công tác học và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí.
Trong năm qua, Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp 
Ngân sách Nhà nước. Nội bộ đoàn kết tốt, tạo nên khối 
thống nhất hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp 
trong SXKD; cán bộ, công nhân trong công ty luôn chấp 
hành nghiêm chỉnh Nghị quyết, chủ trương, đường lối 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Định hướng phát triển bền vững

Cam kết bảo vệ môi trường

Trách nhiệm với xã hội



Chăm sóc sức khỏe - Chia sẻ niềm vui Báo cáo thường niên 2019

BIDIPHAR 76CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)75

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Tỉ lệ đáp ứng NVL phục vụ sản xuất và nghiên cứu:

• Sản xuất: Đáp ứng 100%

• Kiểm nghiệm (hóa chất, chất chuẩn): 97%

• Nghiên cứu sản phẩm (nguyên vật liệu mới): 83%

• Bidiphar luôn chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

• Dự án tiết kiệm năng lượng đang được Bidiphar rà soát và triển khai ngay khi có các đề xuất theo báo cáo kiểm toán 

năng lượng.

• Bidiphar đánh giá việc tiết kiệm năng lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu trong chiến lược phát triển bền 

vững từ dự án tiết kiệm điện năng lượng. 

• hực hiện tốt chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm, theo các đề xuất của kiểm toán năng lượng, vận động và tuyên 

truyền nội bộ tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm là đang góp phần phát 

triển kinh tế của Công ty cũng như toàn xã hội.

TIÊU THỤ NƯỚC

• Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là tại các khu 

công nghiệp và đô thị. Tại các thành phố lớn, lượng nước thải chưa qua xử lý của hàng trăm cơ sở sản xuất công 

nghiệp đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nguồn nước. Ở khu vực nông thôn, tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước cũng không ngừng gia tăng. Để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường. Bidiphar 

luôn tuân thủ đúng luật bảo vệ môi trường, xây dựng nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, 

hành động đi đôi với phương châm cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống, khuyến khích cán bộ, công nhân viên 

sử dụng tiết kiệm nước.

• Bidiphar phối hợp với các đơn vị chuyên trách tiến hành kiểm tra đo đạc các chỉ số về nước thải, chất thải, khí thải, 

tiếng ồn,... để đảm bảo sự an toàn về môi trường làm việc cũng như xử lí nước xả thải ra môi trường bên ngoài.

• Công ty luôn đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời đối với các sự cố tác động đến môi trường trong những trường 

hợp cấp bách. Đồng thời, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên.
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến phát triển bền vững trong toàn hệ thống Bidiphar, đặc biệt là các quy định 

về bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động.

Công ty hài hòa giữa mục tiêu sản xuất kinh doanh với các mục tiêu bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng công nghệ 

mới an toàn sức khỏe cho người lao động và góp phần bảo vệ môi trường.

Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn 

đã chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Các 

chế độ như Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm lao động; tiền lương, 

tiền thưởng thực hiện đầy đủ. 

Bằng các nguồn quỹ Công ty cùng với sự vận động 

cán bộ, công nhân viên đóng góp, Bidiphar đã tổ 

chức thăm hỏi, động viên, giải quyết, trợ cấp đột 

xuất cho hàng trăm trường hợp cán bộ, công nhân 

viên nghỉ chế độ hay gặp hoàn cảnh khó khăn, 

bệnh hiểm nghèo…Hàng năm chi hàng trăm triệu 

đồng tổ chức Vui Trung hu, Ngày Quốc tế hiếu 

nhi 01/6 và khen thưởng, động viên con em cán bộ, 

công nhân viên có thành tích trong học tập. 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị hàng 

năm được duy trì, phát triển. hông qua tổ chức các phong trào, 

đã tạo được không khí phấn khởi, môi trường sinh hoạt lành 

mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe, 

phòng tránh tệ nạn xã hội đồng thời động viên cán bộ, công nhân 

viên phấn khởi thi đua lao động sản xuất kinh doanh.

• Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ban nữ công Bidi-

phar đã tổ chức buổi tham quan di tích lịch sử, văn hóa tại miền 

đất võ Tây Sơn – Bình Định nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế 

Phụ nữ và 1979 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

• Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/05/1890-19/05/2019), sáng ngày 17/05/2019 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 XIX – 2019.

Chính sách liên quan đến người lao động
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Trong năm đã tổ chức cho 1.650 lượt người tham gia 48 
lớp đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, với kinh phí trên 
400 triệu đồng;
Năm 2019 đặc biệt chú trọng đào tạo cho Khối bán hàng 
trên cả nước với 17 lớp đào tạo bao gồm kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng bán hàng, chiến lược bán hàng, quy trình 
đấu thầu, văn hóa doanh nghiệp…nhằm nâng cao kỹ 
năng của đội ngũ bán hàng và marketing sản phẩm.

• Xây dựng chương trình kế hoạch kinh phí và tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và 
người lao động trong Công ty để biết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

• Công ty đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở và lãnh đạo Công ty 
trên cơ sở đó để đề xuất thành lập Hội đồng bảo hiểm lao động (BHLĐ) và công nhận Mạng lưới an toàn vệ sinh viên 
(ATVSV) trong Công ty; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng; 

• Mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong Công ty đã hoạt động mang lại hiệu quả tích cực. Quy định rõ chế độ trách 
nhiệm đối với từng cấp bậc, từng chức danh quản lý và các nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với 
từng loại máy móc, thiết bị, công việc.

• Đặc biệt là thi đua lập thành tích trong phong trào xây dựng môi trường làm việc “Xanh – Sạch – Đẹp”, xây dựng đời 
sống văn hóa cơ sở. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty. 

• Trong công tác an ninh trật tự, Công ty luôn chú trọng đặc biệt đến công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy (PCCC), 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong mọi tình huống. hường xuyên giáo dục ý thức cảnh giác chống mọi 
thủ đoạn phá hoại của địch, và bọn trộm cắp. 

• Lực lượng làm công tác bảo vệ, PCCC ngày thường cũng như các dịp nghỉ lễ, tết túc trực thường xuyên 24/24h. 
Phương án tác chiến cùng với lực lượng công an địa bàn xây dựng phương án phối hợp tác chiến khi có sự cố xảy ra 
nhằm bảo vệ tốt tài sản của công ty. 

• Nhờ vậy, từ trước đến nay không xảy ra mất tài sản hoặc mất an toàn trị an. Công ty được tỉnh tặng nhiều bằng khen 
về công tác PCCC và bằng khen về thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Chính sách đào tạo

Môi trường làm việc

Bidiphar tham gia tài trợ và giới thiệu sản 
phẩm thuốc điều trị ung thư với Hội thảo 
Quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 9 tại 
Bệnh viện K Hà Nội, bệnh viện Ung Bướu 
TP.HCM, bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, 
bệnh viện Ung Bướu TP. Cần hơ,... thu hút 
nhiều bác sĩ, đại biểu các đơn vị ghé thăm gian 
hàng nhằm tuyên truyền, nâng cao phòng và 
chữa bệnh ung thư tốt nhất cho cộng đồng.
Phối hợp Sở Tài chính Bình Định tổ chức Lễ 
kết nghĩa và trao 86 xuất quà cho đồng bào 
hôn 10, Xã ĐắkMang, huyện Hoài Ân, tỉnh 
Bình Định.

Đoàn thanh niên Bidiphar đang nhận đỡ đầu cho cháu Nguyễn Vũ 
Ngọc Hòa, sinh ngày 24/08/2006, học sinh lớp 7 trường THCS Ngô 
Mây, hiện tại đang ở nhà trọ tại tổ 6 khu vực 8, phường Ngô Mây, 
tỉnh Bình Định có mẹ đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. hời 
gian nhận đỡ đầu: Từ tháng 01/2019 đến tháng 08/2024. Mức hỗ trợ: 
300.000 đ/tháng; ngoài ra trong dịp lễ tết, đơn vị còn tổ chức thăm và 
tặng quà hỗ trợ gia đình cháu.
ham gia các hoạt động xã hội khác:
• 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 hương binh liệt sĩ 27/7.

Trách nhiệm vì cộng đồng
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Hoạt động của Đảng bộ:  
Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo tốt việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 
thực hiện tốt Nghị quyết của Đại đội công nhân viên chức hàng năm. Kết quả thực hiện các 
chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại đội công nhân viên chức năm 2019 đều tăng đáng kể. 
hực hiện tốt các mục tiêu cổ phần hóa, đảm bảo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. 
hực hiện đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ sâu rộng trong toàn đơn vị. Không để xảy ra đơn 
thư khiếu nại tố cáo, không có vi phạm pháp luật, không xảy ra tai nạn lao động nào. 
Năm 2019 Đảng bộ Công ty được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên 
đạt đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoạt động Đảng bộ

Hoạt động của Đoàn hanh niên 
Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên Công ty thường xuyên phối 
hợp với Đảng ủy cho cán bộ, đoàn viên thanh 
niên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng; 
phối hợp với các cấp chính quyền làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh 
niên nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng, 
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà 
nước, nội quy, kỷ luật của công ty. 
ham gia tích cực các hoạt động xung kích 
do Tỉnh đoàn, Đoàn khối phát động như: 
háng thanh niên, thanh niên tình nguyện 
hè, chương trình hiến máu nhân đạo…đã đạt 
được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Trong năm 2019, Đoàn thanh niên Công ty 
được xếp loại Vững mạnh xuất sắc. 

Hoạt động của Công đoàn:
Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên chỉ 
đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động phát triển tổ chức công đoàn 
và đoàn viên, làm tốt công tác tuyên truyền, 
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và 
chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán 
bộ, đảng viên và CNV lao động. Không để xảy 
ra tình trạng biểu tình, lãng công, đơn thư khiếu 
kiện.
Trong năm 2019, Công đoàn Công ty được xếp 
loại Vững mạnh.



Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 
Ban Kiểm toán nội bộ

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Quản trị Công ty
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Hoạt động của Hội đồng quản trị
Cơ cấu hành viên Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ

Số buổi họp tham 

dự/Tổng số buổi 

họp

Ghi chú

01 Ông Nguyễn Văn Quá Chủ tịch HĐQT 15/15

02 Ông Tạ Nam Bình Phó Chủ tịch HĐQT 10/10 Bổ nhiệm ngày 20/04/2019

03 Ông Huỳnh Ngọc Oanh hành viên HĐQT 15/15

04 Ông Nguyễn hanh Giang hành viên HĐQT 15/15

05 Ông Hoàng Văn hắng hành viên HĐQT 10/10 Bổ nhiệm ngày 20/04/2019

06 Ông Nguyễn Văn hịnh hành viên HĐQT 15/15

07 Ông Nguyễn Tiến Hải hành viên HĐQT 10/10 Bổ nhiệm ngày 20/04/2019

hay đổi trong năm của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ

Số buổi họp tham 

dự/Tổng số buổi 

họp

Ghi chú

01 Bà Phạm hị hanh Hương hành viên HĐQT 5/5 Miễn nhiệm ngày 20/04/2019

02 Bà Nguyễn hị Mai Hoa hành viên HĐQT 5/5 Miễn nhiệm ngày 20/04/2019

03 Bà Nguyễn hị Mai Anh
hành viên độc lập 

HĐQT
5/5 Miễn nhiệm ngày 20/04/2019

Ông Huỳnh Ngọc Oanh - Ủy viên Hội đồng quản trị

hông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành

Ông Nguyễn hanh Giang - Ủy viên Hội đồng quản trị

hông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành

Sơ yếu lý lịch của các hành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch HĐQT

Năm sinh 02/02/1961

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 Tổng Giám đốc Công ty Dược – TTBYT Bình Định

03/2014 - 20/04/2019
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định (Bidiphar)

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

20/04/2019 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 471.095 cổ phiếu tương ứng 0,90% vốn điều lệ

Ông Tạ Nam Bình - Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh 29/11/1975

Trình độ chuyên môn hạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

1997 – 2007 Công tác tại Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh

2007 – nay
Phó Tổng Giám đốc – Phó chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bệnh viện Phụ 
sản MêKông

2012 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Sơn – Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

04/2018 – nay hành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47

11/2018 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hầm Hô

20/04/2019 – nay
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu
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Ông Hoàng Văn hắng - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm trưởng ban Kiểm toán nội bộ

Năm sinh 05/10/1978

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ, Định giá – Môi giới bất 
động sản; hạc sĩ Tài chính ngân hàng

Quá trình công tác:

2001 – 2004 Phụ trách Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty YBS HongKong

2004 – 2007 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TMDV Du lịch Tràm Việt 

2007 – 2014 Phụ trách Phòng Đầu tư tài chính Ngân hàng TMCP Nam Á

2014 – 2016 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất giấy Nam Long

2016 – nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

20/04/2019 – nay
Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 
Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn hịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh 01/01/1963

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 – Trang 
thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

05/2005 – 06/2007
Giám đốc Xí nghiệp nước khoáng trực thuộc Công ty Dược – Trang thiết bị 
y tế Bình Định (Bidiphar)

07/2007 – 11/2009
Giám đốc Công ty TNHH Nước khoáng trực thuộc Công ty Dược – Trang 
thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

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

07/2007 – 02/2014 hành viên HĐQT Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

03/2014 - nay
hành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 106.546 cổ phiếu tương ứng 0,20% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh 19/06/1972

Trình độ chuyên môn Trung cấp chuyên ngành huế

Quá trình công tác:

07/1994 Nhân viên Kinh doanh Công ty TNHH hương mại Hải Đăng

01/2000 - nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín

20/04/2019 – nay
hành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu

Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban kiểm toán nội bộ: 
Giám sát báo cáo tài chính quý, bán niên, thườngniên và các hoạt động kế toán của 
Công ty;

Tiểu ban nhân sự và tiền lương:
 Tư vấn, đề xuất HĐQT về: Quy chế chi trả lương, thưởng năm 2019; về chính sách 
thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao;

Tiểu ban xây dựng chiến lược 
và phát triển:

Tối đa hóa năng lực và quản trị doanh nghiệp; quản trị tài chính và chuỗi cung ứng;

Tiểu ban phát triển thị trường:
 Đề xuất các phương án phát triển thị trường theo đặc thù riêng từng địa bàn phù 
hợp với mục tiêu Công ty ở từng thời điểm.
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Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 149/BC-HĐQT 25/01/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

2
209/QĐ-HĐQT-

DBD
19/02/2019 Quyết định: hành lập Công ty TNHH MTV TM Bidiphar

3
210/QĐ-HĐQT-

DBD
20/02/2019

Quyết định bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Oanh - GĐ Công ty TNHH 

một thành viên thương mại Bidiphar

4 225/NQ-HĐQT 26/02/2019 Nghị quyết: hông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

5 640/NQ-HĐQT 14/03/2019

Nghị quyết: Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ 

chức tín dụng đối với Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao tại Nhơn 

Hội

6
781/NQ- HĐQT-

ĐHĐCĐ
20/04/2019 Nghị quyết: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

7 782/QĐ-HĐQT 20/04/2019 Quyết định bổ nhiệm: Bà Phạm hị hanh Hương - TGĐ Bidiphar

8 783/QĐ-HĐQT 20/04/2019 Quyết định: hành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty

9 934/QĐ-HĐQT 28/05/2019
Quyết định: hành lập tiểu ban nhân sự và tiền lương trực thuộc hội 

đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2014

9 934/QĐ-HĐQT 28/05/2019
Quyết định: hành lập tiểu ban nhân sự và tiền lương trực thuộc hội 

đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2014

10 935/QĐ-HĐQT 28/05/2019
Quyết đinh: hành lập tiểu ban phát triển thị trường trực thuộc hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

11 937/QĐ-HĐQT 28/05/2019 Quyết định: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

12 1003/QĐ-HĐQT 21/06/2019
Quyết định: Ban hành quy chế hoạt động Ban Kiểm toán nôi bộ năm 

2019

13 1024/QĐ-HĐQT 28/06/2019 Quyết định: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019

14 1061/NQ-HĐQT 09/07/2019 Nghị quyết điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

15 1213/QĐ-HĐQT 28/08/2019 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh: Ông Lê Văn Tòa - DSCK I

16 1354/QĐ-DBD 30/09/2019 Quyết định bổ nhiệm PTGĐ: Ông Nguyễn Ngọc Dũng - DSCK I

17 1567/NQ-HĐQT 06/11/2019
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền

18 1687/NQ- HĐQT 06/12/2019 Nghị quyết điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

19 1718/NQ-HĐQT 12/12/2019 Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ
Cơ cấu hành viên Ban Kiểm toán nội bộ

STT Họ tên Chức vụ

01 Ông Hoàng Văn hắng Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

02 Ông Nguyễn Quang Việt Phó ban Kiểm toán nội bộ

03 Ông Vũ Nông Bách hành viên Kiểm toán nội bộ

04 Lê Trung Nam hành viên Kiểm toán nội bộ

05 Huỳnh hế Duy hành viên Kiểm toán nội bộ

Sơ yếu lý lịch hành viên Ban kiểm toán nội bộ

Ông Hoàng Văn hắng - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

hông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Việt - Phó Ban kiểm toán nội bộ

Năm sinh 08/07/1982

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 hủy 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 - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidi-

phar)

04/2018 – 04/2019 Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

04/2019 – nay Phó ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá 
nhân

50.520 cổ phiếu tương ứng 0,1% vốn điều lệ
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Stt Họ tên Chức vụ
Số buổi họp tham 

dự/Tổng số cuộc họp
Tỷ lệ

01 Ông Hoàng Văn hắng Trưởng ban Kiểm toán nội bộ 3/3 100%

02 Ông Nguyễn Quang Việt Phó ban Kiểm toán nội bộ 3/3 100%

03 Ông Vũ Nông Bách hành viên Kiểm toán nội bộ 3/3 100%

04 Lê Trung Nam hành viên Kiểm toán nội bộ 3/3 100%

05 Huỳnh hế Duy hành viên Kiểm toán nội bộ 3/3 100%

Các cuộc họp trong năm

Ông Vũ Nông Bách - hành viên Ban kiểm toán nội bộ

Năm sinh 09/08/1986

Trình độ chuyên môn hạc sỹ kế toán

Quá trình công tác

01/2011 - 02/2014 Kế toán viên Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

02/2014 – 12/2014 Kế toán viên Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

01/2015 – 20/04/2019
Nhân viên kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phẩn Dược – Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

20/04/2019 - nay
hành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 
Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 2.000 cổ phiếu tương ứng 0,004% vốn điều lệ

Ông Huỳnh hế Duy - hành viên Ban kiểm toán nội bộ

Năm sinh 22/07/1985

Trình độ chuyên môn hạc sỹ Tài Chính - Ngân hàng

Quá trình công tác

06/2008 – 12/2014 Nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

01/2015 – 04/2015
Nhân viên bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị 
y tế Bình Định (Bidiphar)

04/2015 – 04/2018
hành viên Ban kiểm soát, nhân viên bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty cổ 
phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

04/2018 – 08/2018
Nhân viên bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị 
y tế Bình Định (Bidiphar)

08/2018 – 20/04/2019
Người phụ trách quản trị kiêm hư ký Công ty, Nhân viên bộ phận Kiểm soát 
nội bộ Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

20/04/2019 - nay
Người phụ trách quản trị kiêm hư ký Công ty, hành viên Ban kiểm toán nội 
bộ Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 30.000 cổ phiếu tương ứng 0,06% vốn điều lệ
Ông Lê Trung Nam - hành viên Ban kiểm toán nội bộ

Năm sinh 17/12/1974

Trình độ chuyên môn hạc sỹ Đại học Kinh tế hành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác

05/1994 - 02/2003 Chuyên viên Sở Tài chính Bến Tre

03/2003 - 05/2009 Chuyên viên Sở Công thương Bến Tre

06/2009 - 07/2015

Trưởng phòng Tổng hợp Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) chi nhánh khu vực phía Nam.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (SSF)
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần in Nông Nghiệp
hành viên HĐQT Công ty Cổ phần cáp treo Núi bà Tây Ninh (TCT)
hành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch - hương mại Tây Ninh (TTT)

08/2015 - nay

Phó giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Steel Builder Việt Nam
Phó Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47
hành viên HĐQT Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế Sovihaco (Bộ Lao động 
- hương binh xã hội

20/04/2019 - nay
hành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 
Bình Định (Bidiphar)

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu
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Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ 

Ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát báo cáo tài chính quý, bán niên, 
năm trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra 
bên ngoài theo quy định của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy: - Báo 
cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với 
chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.
Trong năm không có thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế 
toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và 
báo cáo tài chính đã công bố.
Kế hoạch công việc định kỳ hàng quý với các bên liên quan đã thực 
hiện việc soát xét báo cáo tài chính, giám sát hoạt động của Kiểm toán 
độc lập, hoàn thiện hệ thống kiểm soát và hiệu quả hoạt động của Kiểm 
toán nội bộ. Bên cạnh đó, Ban kiểm toán cũng tái soát xét và đánh giá 
danh mục rủi ro, hoàn thiện cơ chế hoạt động của ủy ban tuân thủ.

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ 

Kiểm toán nội bộ trực thuộc về mặt chức năng và chịu sự giám sát 
độc lập của Ban Kiểm toán nội bộ thông qua phê duyệt và giám sát 
việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm, xem xét điều lệ hoạt động 
và phương pháp kiểm toán nội bộ. Chức năng kiểm toán nội bộ đang 
hoạt động hiệu quả, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm 
soát nội bộ và quản lý rủi ro.
Ban Kiểm toán nội bộ đánh giá đề xuất kế hoạch và việc thực hiện kế 
hoạch kiểm toán 2018 của công ty kiểm toán độc lập là phù hợp với 
yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian 
cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung 
đột lợi ích của kiểm toán độc lập

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ đối với dịch 
vụ kiểm toán độc lập

Giám sát đối với Ban kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ trực thuộc về mặt chức năng và chịu sự giám sát độc 
lập của Ban kiểm toán nội bộ thông qua phê duyệt và giám sát việc thực 
hiện kế hoạch kiểm toán năm, xem xét điều lệ hoạt động và phương pháp 
kiểm toán nội bộ. Chức năng kiểm toán nội bộ đang hoạt động hiệu quả, 
đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản 
lý rủi ro
Ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành đánh giá toàn diện chức năng kiểm 
toán nội bộ trong năm 2018. Kết quả đánh giá cho thấy kiểm toán nội 
bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch kiểm toán được giao. Các 
phát hiện và khuyến nghị của kiểm toán nội bộ đã giúp các đợn vị, khối, 
phòng ban, nhà máy, trang trại…được kiểm toán không chỉ nâng cao ý 
thức trách nhiệm tuân thủ quy trình nghiệp vụ mà còn giúp cải tiến quy 
trình quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện hiệu quả 
hoạt động của Công ty.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 
quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm toán nội bộ
Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ: 1% lợi nhuận sau thuế tương ứng với số tiền 1.422.274.172 đồng. Trong 

năm chưa thực hiện chi.

Người giao dịch
Chức vụ/Người liên 

quan
Bán

Ngày

thực hiện

Số lượng cổ phiếu 

sau giao dịch

(cổ phiếu)

Tỷ lệ 

Nguyễn Ngọc Dũng Phó Tổng GĐ 9.000 19/12/2019 92.071 0,18

Nguyễn Văn hanh
Em ruột Nguyễn 
Văn hịnh

16.839 27/05/2019 1.000 0,00

Nguyễn Văn hông
Em Nguyễn Văn 
hịnh

11.688 08/11/2019 - -

Nguyễn Quý Hà
Chồng Phạm hị 
hanh Hương 

13.800 04/11/2019 - -

Nguyễn Hồng Phương
Em Nguyễn hị 
Mai Hoa

17.232 10/11/2019 1.000 0,00

Huỳnh Ngọc Ký
Em Huỳnh Ngọc 
Oanh

13.800 03/11/2019 - -

Huỳnh hị Kim Yến
Chị Huỳnh Ngọc 
Oanh

13.800 04/11/2019 - -

Nguyễn hanh Tân
Em trai Nguyễn 
hanh Giang

7.470 12/11/2019 3 0,00

Nguyễn hanh Duy
Anh trai Nguyễn 
hanh Giang

8.910 11/11/2019 4.638 0,01

Nguyễn Tiến Hải
hành viên 
HĐQT

832.813 10/10/2019 - -

Nguyễn Quỳnh Hoa
Em ruột Nguyễn 
hị Hằng Nga

13.180 07/02/2019 20.246 0,04

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
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PHẦN VI:
Báo cáo tài chính
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Bình Định, ngày 19 tháng 04 năm 2020
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

Phạm hị hanh Hương


