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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Đức Hạnh (đã ký)

Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và 
toàn thể cán bộ công nhân viên,

Kính thưa Quý cổ đông, các đối tác, khách 
hàng và cán bộ công nhân viên của Công ty 
Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, 

Năm 2021 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ 
đại dịch Covid-19 không chỉ đối với nền kinh tế 
thế giới nói chung mà còn ảnh hưởng đến toàn 
ngành xây dựng nói riêng. Hầu hết các hoạt 
động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, doanh 
nghiệp, người dân đều gặp khó khăn. Cụ thể: 
trong năm 2021 Việt Nam đã chứng kiến mức 
tăng trưởng GDP 2020 ở 2,58%, lạm phát bình 
quân đạt 1,84%. Dù vậy, Việt Nam vẫn trở thành 
một trong số ít quốc gia hiếm hoi trên thế giới vẫn 
duy trì được tốc độ tăng trưởng dương. Thành 
quả trên đến từ những nỗ lực chống dịch của 
Chính phủ, cùng với chính sách mở rộng tiền tệ 
và tài khóa phù hợp, giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh 
tế nhưng vẫn kiểm soát tốt lạm phát và duy trì tỷ 
giá ổn định.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của các công 
ty ngành dược trên sàn chứng khoán, doanh thu 
và lợi nhuận đi ngang. Trước tình hình đó, Công 
ty đã linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và quyết liệt trong công tác điều hành, 
thích ứng với tình hình thị trường, dịch bệnh, vượt 
qua nhiều thách thức, khó khăn.

Vượt qua những khó khăn của nền kinh tế trong 
giai đoạn vừa qua, Công ty cổ phần Dược phẩm 
Hải Phòng năm 2021 cũng đạt được những 
thành tựu đáng kể.

Tổng doanh thu: 189,4 tỷ đồng đạt 93% so với 
thực hiện năm 2020;
Lợi nhuận sau thuế: 17,69 tỷ đồng đạt 90% so với 
thực hiện năm 2020;
Doanh thu sản xuất: 77,9 tỷ đồng đạt 95% so với 
thực hiện năm 2020;
Trả cổ tức với tỷ lệ 15% đạt 100% kế hoạch đặt 
ra;

Để đạt được những kết quả trên phải kể đến 

sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn 
thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Bằng sự 
quyết tâm, cùng với sự chỉ đạo của Ban điều hành 
đã giúp công ty khẳng định được vị thế, thương 
hiệu, niền tin đối với đối tác và khách hàng.
Bước sang năm 2022 tình hình dịch bệnh vẫn tiếp 
tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn 
thách thức. Chính phủ có định hướng thích ứng 
an toàn, linh hoạt với COVID-19 để hướng tới 
cuộc sống “bình thường mới”. CTCP Dược phẩm 
Hải phòng đặt mục tiêu doanh thu là 240 tỷ, lợi 
nhuận hợp nhất sau thuế tăng 10%.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin được gửi 
lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới quý vị - 
những người đã dành thời gian và tâm huyết, 
đồng hành cùng Công ty trong suốt khoảng thời 
gian vừa qua.

Kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc 
và thành công!

Chỉ tiêu Đơn vị 2020 2021 
Tăng 

trưởng  

Tổng doanh thu Tỷ đồng 200,45 189,4 94% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 202,29 189,11 93% 

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 156,30 147,46 94% 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 45,99 41,65 90% 

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ đồng 8,02 7,56 94% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 24,45 22,27 91% 

Chi phí khác Tỷ đồng 0,02 0,2 1000% 

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,02 (0,04) (200)% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tỷ đồng 24,48 22,23 91% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Tỷ đồng 19,42 17,69 91% 

Tổng tài sản Tỷ đồng 216,69 220,09 102% 

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 201,38 192,01 95% 

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 15,31 28,08 184% 

Nợ phải trả Tỷ đồng 57,37 48,07 84% 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 159,32 172,01 107% 
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THÔNG TIN CHUNG
Tên giao dịch

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Địa chỉ

Số 71, Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng 

Bàng, Thành phố Hải Phòng

Website

Haipharco.vn 

Mã cổ phiếu

DPH

Logo

Vốn điều lệ

30.000.000.000 VND
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đăng ký kinh doanh: số 0200140269 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký 

lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 

ngày 22/07/2014

Số điện thoại

031. 3745632

Số fax

031. 3745053

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN

1984 

2005

2008

2016

2021

1993

2006

2017

Theo quyết định số 388 thành lập DNNN của 
Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng ra 

quyết định số 536/QĐ-TCCQ thành lập Công 
ty CP Dược Hải Phòng ( chính là Xí nghiệp Liên 

hợp dược Hải Phòng được đổi tên mới).

Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng được Ủy ban chứng khoán nhà 
nước chấp nhận bộ hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.

Công ty VSD cấp Giấy Chứng nhân Đăng 
ký chứng khoán số 182/2016/ GCNCP-VSD 
và cấp mã chứng khoán DPH, với tổng số 

lượng cổ phiếu đăng ký là 3.000.000 cổ 
phiếu ( tương đương 30.000.000.000 đồng).

ông ty chính thức giao 
dịch đầu tiên trên sàn 
Upcom với giá tham 

chiếu 20.000 đồng/ cổ 
phiếu.

Xí nghiệp SXKD dược phẩm Hải Phòng 
được chuyển đổi thành CTCP dược 
phẩm Hải Phòng theo GCNĐK kinh 
doanh số: 0203001948, do Sở KH&ĐT 
TP Hải Phòng cấp với Vốn Điều lệ là 

6.850.000.000 đồng.

Theo quyết định số 668/QĐ-VX ngày 23/6/1984 
của UBND thành phố Hải Phòng trên cơ sở hợp 
nhất Công ty Dược phẩm và Xí nghiệp Dược 

phẩm Hải Phòng.

Tên tiếng Anh
Hai Phong Pharmaceutical Joint Stock Company
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Ngành nghề kinh doanh

Hệ thống phân phối

- Trong thành phố Hải Phòng: Công ty phân phối thông 
qua các hiệu thuốc bán buôn và trực tiếp xuống quầy bán 
lẻ; hoặc kết hợp với phòng Kinh doanh để đưa hàng do 
Công ty sản xuất vào hệ thống điều trị tại Hải Phòng. 

- Ngoài thành phố Hải Phòng: Công ty phân phối thuốc 
khắp các tỉnh miền Bắc thông qua chi nhánh Hà Nội và các 
đại lý bán buôn.

Ngành nghề kinh doanh chính
- Sản xuất thuốc: chủ yếu là thuốc nhỏ mắt (chiếm 80% do-
anh thu toàn công ty), thuốc nhỏ mũi, thuốc nang mềm, 
viên nén. 
- Phân phối thuốc mà Công ty sản xuất trong và ngoài thành 
phố Hải Phòng. 

Ngành nghề khác
- Trông cây gia vị, cây dược liệu;
- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;
- Bán buôn hoá chất thông thường ;
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 
- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh ;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (bao 
gồm bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
trong các cửa hàng chuyên doanh); Bán lẻ thực phẩm (bao 
gồm thực phẩm chức năng);
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị 
viễn thông 
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa 
được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm 
- Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao 
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da 
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
- Bán buôn ô tô và xe cơ động khác 
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác 
- Bán buôn thực phẩm (bao gồm thực phẩm chức năng) 
- Bán buôn đồ uống có cồn

Sản xuất thuốc
CTCP Dược phẩm Hải Phòng đang vận hành một Nhà máy đạt 
tiêu chuẩn GMP-WHO với ba (03) dây chuyền đã được Bộ Y tế 
cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất thuốc tốt bao gồm 
dây chuyền nhỏ mắt, nhỏ mũi; dây chuyền viên nén non- Bactam; 
và dây chuyền sản xuất nang mềm, cùng với hệ thống đạt tiêu 
chuẩn như: phòng Kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP, phòng 
kho gần 1.000 m2 đạt tiêu chuẩn GSP. Công ty cũng đã tiến hành 
xây dựng Phân xưởng Đông dược gần 2.000 m2 đạt tiêu chuẩn 
GMP, hoàn thành và đưa vào sản xuất hồi cuối năm 2016.  Các 
mặt hàng của Công ty sản xuất là các loại thuốc khá đơn giản. 
Với sản lượng sản xuất tương đối lớn khoảng 120.000 lọ thuốc nhỏ 
mắt, mũi/ngày. Sản lượng tiêu thụ của các mặt hàng này tương 
đối lớn, lượng tồn kho gần như không đáng kể. 

STT Tên chi nhánh Địa chỉ 

1 
Hiệu thuốc Thuỷ 

Nguyên 

Số 1 đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ 

Nguyên, TP Hải Phòng 

2 Hiệu thuốc Kiến Dương 
Số 19 Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải 

Phòng 

3 Hiệu thuốc An Lão Số 13 đường Trần Tất Văn, thị trấn An Lão, TP Hải Phòng 

4 Hiệu thuốc Hải Phòng Số 14 Ký con, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, TP Hải Phòng 

5 Hiệu thuốc Kiến An 
Số 230 Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, quận 

Kiến An, TP Hải Phòng 

6 Chi nhánh Hà Nội 
Số 1, ngách 7/10, ngõ 7 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

 

Hệ thống 
kinh doanh thuốc

Các hiệu thuốc của Công ty đều đạt GDP (Good distribution 
practices - Thực hành tốt phân phối thuốc).
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THÔNG TIN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

Phòng Kinh doanh Phòng KCS

Phòng Vật tư

Phòng Bán hàng
Phòng Kỹ thuật

Phòng điều độ sản 
xuất

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ GIÁM ĐỐC 
KINH DOANH

Phòng Thị trường

Phòng kế toán 
thống kê

Chức năng nhiệm vụ:

-  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của 
Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường ít nhất một năm một lần. Đại hội đồng 
cổ đông họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ 
đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Các cổ đông sẽ thông 
qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

-  Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty có quyền nhân danh Công ty để 
quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng 
có 03 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc và những cán bộ 
quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ 
của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

-  Ban Kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội cổ đông do Đại hội cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát 
hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính 
hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám 
đốc, trong ghi chép sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại, Ban Kiểm soát của 
Công ty gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn. Ban giám đốc: Ban Giám đốc chịu trách 
nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyết định, nghị quyết, kế hoạch của HĐQT và điều hành 
công việc hàng ngày của Công ty. Ban Giám đốc gồm có Giám đốc và Phó Giám đốc do HĐQT 
bổ nhiệm và miễn nhiệm.

- Ban giám đốc: Ban Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyết định, nghị 
quyết, kế hoạch của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của Công ty. Ban Giám đốc gồm có 
Giám đốc và Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Phòng tổ chức -  hành chính: Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, xây dựng 
cơ bản.

- Phòng Kinh doanh: Tham mưu và thực hiện các hợp đồng cung ứng cho khối điều trị công lập 
(Bệnh viện, Trung tâm y tế,…), cung ứng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần.

- Phòng Thị trường: Bán buôn cho các cơ quan, đơn vị, chi nhánh Hiệu thuốc thuộc Công ty, tiếp 
thị và mở rộng mạng lưới kinh doanh ra các tỉnh, thành phố khác.

- Phòng Bán hàng: Tiếp thị và bán buôn các sản phẩm do Công ty sản xuất.

- Phòng Kế toán - Thống kê: Thực hiện nhiệm vụ tài chính, kế toán của Công ty, hướng dẫn và kiểm 
tra nghiệp vụ cho bộ phận kế toán các đơn vị thuộc Công ty.

- Phòng Dược chính: Tham mưu, tập huấn, kiểm tra công tác chuyên môn dược, huấn luyện thi tay 
nghề cho công nhân viên.

- Phòng Vật tư: Cung ứng vật tư cho sản xuất CN.

- Phòng KCS: Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, kiểm tra thành phẩm, hàng 
hóa sản xuất và kinh doanh của Công ty.

- Phòng Kỹ thuật: Tham mưu, kiểm tra công tác kỹ thuật, quy trình công nghệ, nghiên cứu ứng 
dụng, đăng ký sản phẩm mới, ra hạn các sản phẩm sản xuất.

- Phòng Điều độ sản xuất: Tham mưu và thực hiện kế hoạch sản xuất được Giám đốc duyệt.

- Các phân xưởng thuốc: Các phân xưởng thuốc có chức năng sản xuất các loại thuốc như thuốc 
nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc nang mềm,…

PHÓ GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT

PHÒNG TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH

KẾ TOÁN
 TRƯỞNG

PHÒNG DƯỢC
CHÍNH

Phân xưởng II

Phần xưởng I

Phân xưởng 
Đông dược

Phân xưởng 
nang mềm
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VỊ THẾ CỦA CÔNG TY
VỊ THẾ
Với 17 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, CTCP Dược Phẩm Hải Phòng đã 
và đang sở hữu những ưu thế sau:

-  Công ty sở hữu 03 dây chuyền thuốc nhỏ mắt, mũi, thuốc viên và viên nang mềm đạt 
tiêu chuẩn GMP, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và hệ thống kho gần 1.000 m2 
đạt tiêu chuẩn GSP.
-  Sản phẩm thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi của Công ty được sản xuất với sản lượng khá cao, 
khoảng 120.000 lọ/ngày.
-  Dây chuyền sản xuất thuốc Đông Dược cũng đã thẩm định xong đạt tiêu chuẩn GMP và 
đi vào hoạt động từ quý IV/2016.
-  Năm 2016, Công ty đã hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với Công ty B.Braun - công ty 
Dược phẩm hàng đầu tại Đức- về sản xuất và cung ứng độc quyền sản phẩm, góp phần 
tạo ra những bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sản xuất thuốc

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Phân phối thuốc

Phát triển nguồn nhân lực

- Trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo có 
trình độ chuyên môn cao, năng lực 
quản lý tốt, có tài có đức và yêu nghề.

- Tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo 
đội ngũ công nhân lành nghề, nắm 
vững và thực hành tốt về các tiêu 
chuẩn GMP-GLP-GSP và tiêu chuẩn hệ 
thống chất lượng ISO 9000. 

- Có chính sách lương, thưởng hợp lý 
góp phần thu hút và giữ nhân tài, kích 
thích sáng tạo ý tưởng mới trong mọi 
lĩnh vực hoạt động, gia tăng năng suất 
lao động, đẩy mạnh hiệu quả kinh do-
anh, tiết kiệm chi phí v.v…, nhằm gia 
tăng thị phần và lợi nhuận.

Hoạt động marketing, quảng bá 
thương hiệu 

- Tiếp tục duy trì công tác xây dựng 
và phát triển thương hiệu HAIPHACO 
thông qua các hoạt động tham gia 
hội chợ triển lãm, các phòng y tế quận 
huyện; các chương trình nhân đạo và 
công tác xã hội, từ thiện, … 

- Tiếp tục phát triển đội ngũ trình dược 
viên và đào tạo nhằm tăng năng lực 
chuyên môn cũng như trình độ nghiệp 
vụ liên quan đến khách hàng. 

- Quan tâm nhiều đến trách nhiệm đối 
với cộng đồng và xã hội.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
đầu tư

- Tiếp tục phát triển các dòng thuốc 
kháng sinh, thuốc đặc trị và thực phẩm 
chức năng.

- Phát triển vườn ươm và vườn nguyên 
liệu để đảm bảo nguồn cung cấp và 
chất lượng nguyên liệu đầu. vào.

- Không ngừng cải tiến chất lượng 
nhằm thoả mãn cao nhất cho khách 
hàng mục tiêu. 

- Đầu tư nâng cao cơ sở vật chất kho 
tàng nhà xưởng và hệ thống nhà thuốc 
theo tiêu chuẩn GLP - GSP - GPP của 
WHO.

-  Các chi nhánh của Công ty đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quầy 
thuốc tốt (GPP).
-  Hiện nay, Công ty phân phối thuốc khắp các tỉnh thuộc miền Bắc nhờ sản phẩm mà 
Công ty sản xuất có lợi thế cạnh tranh tốt về giá, trong đó sản phẩm chủ lực là thuốc nhỏ 
mắt (chiếm 80% doanh thu toàn công ty). Đây được coi là lợi thế lớn nhất của Công ty so 
với các doanh nghiệp trong ngành.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu
Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2021 là phải đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà 
ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Để thực hiện mục tiêu này, Ban lãnh đạo công ty đưa 
ra các giải pháp thực hiện kế hoạch, tập trung vào một số nội dung sau:
- Đào tạo, đào tạo lại và phát triển nguồn lực; 
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường;
- Triển khai công tác đầu tư phát triển và nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển sản 
phẩm mới.
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CÁC RỦI RO CHÍNH
Rủi ro về môi trường tự nhiên, sự gia tăng của các loại bệnh mới

 Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới ảnh hưởng đến 
mọi mặt kinh tế xã hội. Không chỉ Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn thách thức 
mà tất cả các quốc gia trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng nặng nệ từ đại dịch này. Nó 
không chỉ gây ra thiệt hại nặng nề về con người mà còn gây ảnh hưởng sâu sắc tới nền 
kinh tế toàn cầu. Khi cuộc sống được cải thiện, nhu cầu cần được chăm sóc sức khoẻ 
cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, đòi hỏi các Doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực Dược phẩm phải cải tiến và phát triển không ngừng các loại thuốc mới đảm 
bảo chất lượng để phục vụ cho việc chữa trị các loại bệnh cũng như cho nhu cầu chăm 
sóc sức khoẻ. Ngoài ra, để sản xuất kinh doanh thì các Doanh nghiệp phải đảm bảo đủ 
các điều kiện như con người phải có trình độ chuyên môn về dược, đủ điều kiện về trang 
thiết bị y tế và phải được cơ quan thẩm quyền về y tế cấp giấy chứng nhận.

Rủi ro hàng giả hàng nhái và thời hạn sử dụng thuốc

 Hàng giả, hàng nhái, thời hạn sử dụng thuốc vẫn luôn là vấn đề đáng lo ngại mà 
các doanh nghiệp sản xuất và phân phối dược phẩm nói riêng và tất cả mọi người nói 
chung đều quan tâm. Hàng loạt các đại lý, các cơ sở kinh doanh không lành mạnh mang 
rất nhiều hàng hóa từ dược phẩm không rõ xuất xứ đem ra thị trường tiêu thụ. Mặc dù 
Chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá sản xuất trong nước, 
thậm chí cũng đã ra quyết định ban hành Luật sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ các do-
anh nghiệp dược trước sự xâm hại của hàng giả, hàng nhái cũng như lành mạnh hóa môi 
trường cạnh tranh của ngành nhưng vẫn không giải quyết được triệt để rủi ro này. Vì thế, 
Công ty luôn tự ý thức bảo vệ sản phẩm của mình thông qua việc nâng cao mẫu mã sản 
phẩm, chất lượng và quan tâm tới hình ảnh, nhãn hiệu của Doanh nghiệp mình.

Rủi ro về đặc thù sản phẩm

 Dược phẩm là một loại hàng hoá đặc biệt liên quan đến sức khoẻ và sự an toàn 
của con người. Chi phí đầu tư, thời gian và công sức dành cho công tác nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm cũng như việc xâm nhập thị trường của ngành dược là khá cao so 
với các ngành công nghiệp khác trên thế giới, trong khi đó tỷ lệ thành công của các thử 
nghiệm sản phẩm mới lại rất thấp. Việc không tiêu thụ hết sản phẩm khi hết thời hạn sử 
dụng mang lại rủi ro mất lợi nhuận, đồng thời tốn thêm chi phí tiêu hủy cho doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, những doanh nghiệp có khả năng xây dựng kế hoạch tiêu thụ và luân chuyển 
sản phẩm một cách hợp lý sẽ hạn chế được đáng kể rủi ro này.

Rủi ro về mức độ cạnh tranh trong ngành dược

 Với sự phát triển kinh tế hiện nay, đời sống người dân ngày càng được cải thiện bởi 
vậy vấn đề về sức khỏe luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó mức độ cạnh tranh gay gắt 
giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành sẽ diễn ra, đặc biệt là các doanh nghiệp 
nước ngoài.
Ở Việt Nam thuốc ngoại dường như vẫn chiếm ưu thế lớn khi sản xuất trên thị trường Việt. 
Hiện nay, số lượng các công ty quốc tế đang áp đảo tại thị trường Việt Nam. Hiện nay Việt 
Nam trở thành thị trường dược phẩm lớn thứ hai tại Đông Nam Á, là một trong 17 nước xếp 
vào nhóm có mức tăng trưởng ngành Dược cao nhất. Theo dự báo của Tổng cục Thống 
kê, dân số Việt Nam đang bị già hóa nhóm 65 tuổi trở lên sẽ tăng 18,1% trong tổng dân số 
cả nước năm 2049. Như vậy đồng nghĩa rằng khi tốc độ già hóa nhiều thì nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe cũng tăng lên, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và tuổi thọ trung bình, do đó 
ngành Dược cũng có cơ hội phát triển nhanh hơn. 

Rủi ro về pháp luật - chính sách của Nhà nước
 
 Các doanh nghiệp sản xuất thuốc phải thực hiện kê khai giá bán buôn dự kiến, giá 
bán lẻ dự kiến (trong trường hợp có nhu cầu kê khai giá bán lẻ) trước khi đưa lô thuốc đầu 
tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam; phải thực hiện việc kê khai lại giá bán buôn, giá bán 
lẻ dự kiến khi có nhu cầu điều chỉnh tăng giá bán buôn, giá bán lẻ dự kiến so với giá bán 
buôn, giá bán lẻ dự kiến của thuốc do chính cơ sở đã kê khai, kê khai lại liền kề trước đó 
được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê 
khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế do chính cơ sở sản xuất hoặc 
cơ sở đặt gia công, cơ sở nhập khẩu thuốc đó đã kê khai, kê khai lại. 

Các rủi ro khác
 
 Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,… là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù 
rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình 
hoạt động chung của Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì 
vậy công ty thường xuyên theo dõi và nắm bắt các thông tin nhằm kịp thời đưa ra các 
biện pháp phòng tránh và xử lý, đồng thời luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định, thường 
xuyên huấn luyện về PCCN, ATLĐ, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCC…
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Phần 03
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và Nhân sự

Cổ đông và thay đổi vốn đầu tư sở hữu
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

 Dựa vào số liệu thống kê trên bảng trên, Tổng doanh thu của Công ty năm 2021 
giảm 6% so với năm 2020 trong đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
giảm 7%, doanh thu sản xuất giảm 5%, doanh thu khối hiệu thuốc và bán buôn giảm 7% 
và đương nhiên ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế giảm 9%. Những chỉ tiêu quan trọng này 
giảm thể hiện đúng đánh giá phần đầu là năm 2021 là một năm rất khó khăn cho Công ty. 
Chỉ tiêu nộp ngân sách, thu nhập người lao động, trả cổ tức vẫn ổn định như năm 2020 và 
thu nộp BHXH, BHTN, BHYT được Công ty đóng đầy đủ, kịp thời 100%.

CƠ CẤU DOANH THU

Doanh thu của công ty tập trung phần lớn từ bán hàng và cung cấp dịch vụ với tỷ trọng 
chiếm hơn 95% trong cơ cấu doanh thu. Ngoài ra Công ty cũng chú trọng đến doanh thu 
hoạt động tài chính.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Với sự khó khăn của toàn nền kinh tế nói chung cũng như đối với Công ty nói riêng thì kết 
quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021 đã cho thấy sự nỗ lực cố gắng của toàn thể 
cán bộ công nhân viên trong Công ty. Công ty sau nhiều năm cổ phần hóa bằng vốn tự 
có đã tạo ra được cơ sở sản xuất kinh doanh vững chăc: nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn 
GMP-WHO, các cơ sở kinh doanh buôn bán lẻ đạt tiêu chuẩn GPS. Đặc biệt từ năm 2017 
dến nay Công ty đã và đang thực hiện dự án sản xuất thuốc dịch truyền chạy thận liên 
doanh liên kết với công ty B. Braun của Đức tạo đủ công ăn việc làm thường xuyên cho 200 
CBCNV trực tiếp sản xuất và đang xây dựng đề án nâng cấp mở rộng sản xuất.

Năm 2021 tình hình thế giới diễn biến có nhiều phức tạp điển hình như: chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung và Mỹ với các nước EU và các nước khác, đặc biệt là dịch covid-19 kéo dài 
suốt từ năm 2020 đến nay làm ảnh hưởng trực tiếp nền kinh tế thế giới và Việt Nam, chuỗi 
cung ứng trên toàn thế giới và Việt Nam bị đứt gãy đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao song 
thành phẩm lại không tiêu thụ được, hàng xuất khẩu bị dồn ứ (do thiếu contenno đóng 
hàng do dừng tàu,…)nên năm 2021 là năm nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp rất nhiều 
khó khăn, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam sản xuất kinh doanh bị đình trệ làm GDP 
có nước tăng trưởng âm hoặc giảm gần âm, tăng trưởng GDP Việt Nam vẫn dương song 
đã giảm rất nhiều.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng cũng gặp nhiều khó khăn kể trên và nhiều 
vấn đề không thuận lợi như: do dịch bệnh nên các bệnh viện quy định rất khắt khe đối 
với công việc tiếp nhận bệnh nhân nên số lượng bệnh nhân giảm nhiều và kéo theo nhu 
cầu về thuốc cũng giảm. Công nhân ở các khu công nghiệp nghỉ nhiều nên sức mua của 
thị trường tự do cũng giảm khá nhiều. Hàng gia công cho B.Braun sản xuất đầy kho song 
không xuất được do thiếu contenno đóng hàng, lịch tàu chạy giảm đi. Giá nguyên liệu 
chính cho sản xuất của Công ty nhue: Paracetamol, Cafein và nhiều nguyên liệu tăng từ 
50-100%, song để mua và nhập khẩu được cũng rất khó khăn. Bên cạnh đó, công nhân 
viên bị F0 phải cách ly không đến Công ty được. Nên năm 2021 là năm thực sự khó khăn 
cho Công ty và thực tế Công ty đã nỗ lực cố gắng để sản xuất kinh doanh có đủ việc làm 
cho người lao động với thu nhập ổn định, làm tròn trách nhiệm với Nhà nước, với cổ đông 
và người lao động cùng các khoản nộp Ngân sách đầy đủ.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUA CÁC NĂM

Chỉ tiêu Đơn vị 2020 2021 
Tăng 

trưởng  

Tổng doanh thu Tỷ đồng 200,45 189,4 94% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 202,29 189,11 93% 

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 156,30 147,46 94% 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 45,99 41,65 90% 

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ đồng 8,02 7,56 94% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 24,45 22,27 91% 

Chi phí khác Tỷ đồng 0,02 0,2 1000% 

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,02 (0,04) (200)% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tỷ đồng 24,48 22,23 91% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Tỷ đồng 19,42 17,69 91% 

Tổng tài sản Tỷ đồng 216,69 220,09 102% 

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 201,38 192,01 95% 

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 15,31 28,08 184% 

Nợ phải trả Tỷ đồng 57,37 48,07 84% 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 159,32 172,01 107% 
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 Trong năm 2021, chỉ số khả năng thanh toán của Tông công ty không có nhiều 
thay đổi so với các năm trước.

 Xét tổng quan, các chỉ số tài chính cơ bản của CTCP Dược phẩm Hải Phòng không 
có quá nhiều điểm nổi bật. Chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì ở mức độ khá cao, tỷ lệ 
vay nợ thấp do đặc thù hoạt động lâu năm của Doanh nghiệp không đáng quan ngại.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Các chỉ tiêu Đơn vị 2019 2020 2021 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán        

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 3,17 3,83 3,87 

 - Hệ số thanh toán nhanh  lần 2,87 3,53 3,96 

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn        

 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 31,17% 26,47% 21,84% 

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 45,29% 36,01% 27,94% 

3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động        

 - Vòng quay hàng tồn kho  vòng 10,45 9,87 8,64 

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1,14 0,93 0,86 

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 6,75% 9,60% 9,35% 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 11,19% 12,19% 10,28% 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 7,70% 8,96% 8,04% 

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh 

thu thuần 
% 8,47% 12,09% 

11,78% 

 

Đơn vị: Lần
TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tính đến 31/12/2021 tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là 336 người.
Công ty đã thực hiện các chính sách đối với người lao động theo Luật Lao động, Luật 

bảo hiểm xã hội như: Ký hợp đồng lao động, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nghỉ Lễ, phép, 
việc riêng; trả lương làm thêm giờ, phụ cấp ca đêm; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế; kỷ luật lao động, chính sách đối với lao động nữ; an toàn - bảo hiểm lao động. 
Tương xứng vào đó, mức lương bình quân và thu nhập bình quân có sự tăng trưởng đáng 
kể qua các năm nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

Công ty đã thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường hợp ốm đau, hữu sự góp phần động viên 
tinh thần cho người lao động, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đến đời sống 
nhân viên.

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 
Số buổi họp HĐQT 

tham gia 

1 Trần Đức Hạnh Chủ tịch HĐQT 23/04/2021 5/5 

2 Trần Văn Huyến 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 

Tổng giám đốc 
23/04/2021 5/5 

3 Trần Anh Tuấn 
Thành viên HĐQT kiêm 

Kế toán trưởng 
23/04/2021 5/5 

 

BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 
Số buổi họp HĐQT 

tham gia 

1 Vũ Phú Định Trưởng BKS 23/04/2021 3/3 

2 
Nguyễn Thị 

Hường 

Thành viên BKS 

 
23/04/2021 3/3 

3 
Nguyễn Xuân 

Trường 

Thành viên BKS 

 
23/04/2021 3/3 
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CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI
VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Tên cổ phiếu

Loại cổ phiếu

Mã chứng khoán

Mệnh giá cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

Tổng số cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu ưu đãi cho người lao 
động khi CPH DNNN

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phầm Hải 
Phòng

Cổ phiếu phổ thông

DPH

10.000 đồng/cổ phiếu

3.000.000 cổ phiếu

0 cổ phiếu

0 cổ phiếu

0 cổ phiếu

3.000.000 cổ phiếu

CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

LỊCH SỬ THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

STT Đối tượng  Số lượng Cổ phiếu  Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%) 

1 

  

  

Cổ đông lớn  

(sở hữu ≥ 5% vốn CP) 
2.081.715 69,39 

-  Trong nước 2.081.715 69,39 

-  Nước ngoài 0 0 

2 

  

  

Cổ đông khác 918.285 30,61 

-  Trong nước 916.866 30,56 

-  Nước ngoài 1.419 0,05 

  TỔNG CỘNG 3.000.000 100 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD 

Ngày cấp 
Số lượng cổ 

phần 

Tỷ 

lệ/VĐL 

(%) 

1 Trần Văn Huyến  30300382 21/08/2006  1.731.715 57,72 

2 
Công ty TNHH Dược Hải 

Phòng 
0201040098 27/05/2010 350.000 11,67 

 

Lần 
Thời 

điểm 

VĐL trước 

khi tăng vốn 

VĐL sau 

khi tăng 

vốn 

Phương 

thức phát 

hành 

Căn cứ pháp lý 

1 08/2007 6,850 9,990 

Phát hành 

cho cổ 

đông hiện 

hữu 

 Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 

ngày 06/06/2007. 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001948 

đăng ký thay đổi lần 1 ngày 28/08/2006. 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001948 

đăng ký thay đổi lần 2 ngày 08/09/2007. 

2 07/2008 9,990 15,000 

Phát hành 

cho cổ 

đông hiện 

hữu 

 Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 

ngày 26/04/2008. 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001948 

đăng ký thay đổi lần 2 ngày 08/09/2007. 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001948 

đăng ký thay đổi lần 3 ngày 14/07/2008. 

3 12/2009 15,000 20,000 

Phát hành 

cho cổ 

đông hiện 

hữu 

 Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 

ngày 20/03/2009. 

 Nghị quyết HĐQT số 253/NQ-HDQT ngày 10/08/2009. 

 Giấy chứng nhận số 479/UBCK-GCN ngày 23/12/2009 

của UBCKNN ngày 21/12/2009. Báo cáo kết quả phát 

hành ngày 20/01/2010. 

4 08/2011 20,000 30,000 

Phát hành 

cho cổ 

đông hiện 

hữu 

 Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 

ngày 23/04/2011. 

 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2011/NQ-HĐQT 

ngày 29/06/2011. 

 Giấy chứng nhận số 488/GCN-UBCKNN ngày 

23/08/2011 của UBCKNN ngày 06/07/2011. 

 Báo cáo kết quả phát hành ngày 30/11/2011. 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI
Năm 2021 tình hình thế giới diễn biến có nhiều phức tạp điển hình như: chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung và Mỹ với các nước EU và các nước khác, đặc biệt là dịch covid-19 kéo dài 
suốt từ năm 2020 đến nay làm ảnh hưởng trực tiếp nền kinh tế thế giới và Việt Nam, chuỗi 
cung ứng trên toàn thế giới và Việt Nam bị đứt gãy đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao song 
thành phẩm lại không tiêu thụ được, hàng xuất khẩu bị dồn ứ (do thiếu contenno đóng 
hàng do dừng tàu,…)nên năm 2021 là năm nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp rất nhiều 
khó khăn, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam sản xuất kinh doanh bị đình trệ làm GDP 
có nước tăng trưởng âm hoặc giảm gần âm, tăng trưởng GDP Việt Nam vẫn dương song 
đã giảm rất nhiều.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng cũng gặp nhiều khó khăn kể trên và nhiều 
vấn đề không thuận lợi như: do dịch bệnh nên các bệnh viện quy định rất khắt khe đối 
với công việc tiếp nhận bệnh nhân nên số lượng bệnh nhân giảm nhiều và kéo theo nhu 
cầu về thuốc cũng giảm. Công nhân ở các khu công nghiệp nghỉ nhiều nên sức mua của 
thị trường tự do cũng giảm khá nhiều. Hàng gia công cho B.Braun sản xuất đầy kho song 
không xuất được do thiếu contenno đóng hàng, lịch tàu chạy giảm đi. Giá nguyên liệu 
chính cho sản xuất của Công ty nhue: Paracetamol, Cafein và nhiều nguyên liệu tăng từ 
50-100%, song để mua và nhập khẩu được cũng rất khó khăn. Bên cạnh đó, công nhân 
viên bị F0 phải cách ly không đến Công ty được. Nên năm 2021 là năm thực sự khó khăn 
cho Công ty và thực tế Công ty đã nỗ lực cố gắng để sản xuất kinh doanh có đủ việc làm 
cho người lao động với thu nhập ổn định, làm tròn trách nhiệm với Nhà nước, với cổ đông 
và người lao động cùng các khoản nộp Ngân sách đầy đủ.

STT Chỉ tiêu TH năm 2020 TH năm 2021 Tỷ lệ 
1 Tổng Doanh thu (triệu đồng) 202,453 189,4 93% 

Trong đó: Doanh thu SX (triệu đồng) 82,313 77,9 95% 
  Khối KDNĐ(triệu đồng) 120,140 111,5 93% 
2 Nộp ngân sách (triệu đồng) 6,454 6,340 98% 
3 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 19,421 17,691 90% 
4 Thu nộp BHXH, BHYT ,BHTN (triệu đồng) 6,460 6,74 105% 
5 Thu nhập bình quân (triệu đồng) 7 tr/T 7 tr/T 100% 
6 Đầu tư mua sắm trang thiết bị (triệu đồng) 3,887 17,000 447% 
7 Trả cổ tức  15% 15% 100% 

 

Qua các số liệu chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt được năm 2021 cho thấy:

Doanh thu toàn Công ty giảm 7%, doanh thu sản xuất gairm 5%, doanh thu khối hiệu 
thuốc và bán buôn giảm 7% và đương nhiên ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế giảm 10%. 
Những chỉ tiêu quan trọng này giảm thể hiện đúng đánh giá phần đầu là năm 2021 là 
một năm rất khó khăn cho Công ty. Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập người 
lao động, trả cổ tức vẫn ổn định như năm 2020 và thu nộp BHXH, BHTN, BHYT được Công 
ty đóng đầy đủ, kịp thời 100%.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 
CỦA CÁC KHỐI
KHỐI KINH DOANH

- Bộ phận bán hàng sản xuất Công ty và Chi nhánh Hà Nội

Bộ phận bán hàng sản xuất cùng các Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng đặc biệt là chi 
nhánh Hà Nội đã triển khai tốt bán hàng sản xuất của Công ty. Bộ phận bán hàng đã 
nhanh nhạy cùng sản xuất xây dựng kế hoạch sản xuất sát với thị trường đảm bảo hàng 
sản xuất đến đâu bán hết đến đó, không tồn kho ứ đọng, cung cấp kịp thời cho Chi nhánh 
Hà Nội và các chi nhánh các tỉnh. Chi nhánh Hà Nội là nơi bán chủ yếu cho sản xuất của 
Công ty, doanh thu năm 2021 đạt: 29,4 tỷ đồng/ năm cao hơn so với năm 2020 là 5%.
Doanh thu gia công cho B.Braun giảm 7 tỷ (khoảng 25%).
Bộ phận bán hàng và thu công nợ đảm bảo đúng hạn, không bị quá hạn mức quy định 
trong hợp đồng nên năm 2021 không có khách hàng nào bị phạt.
Chi nhánh Hà Nội cũng đảm bảo được công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV 
và các khoản chi phí như: BHXH, BHYT, BHTN và chi phí tiền thuê nhà.

- Về hoạt động cung ứng thuốc cho cơ sở y tế công lập tại Hải Phòng

Doanh thu khối bán hàng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và những yếu tố khách quan kể 
trên nên doanh số năm nay giảm 6 tỷ (khoảng 16%) và đạt được 80% tổng giá trị trúng thầu.
Bộ phận giao hàng đã tập trung cung ứng các cơ sở y tế đầy đủ và kịp thời mặc dù nhiều 
hàng vác nặng như dịch truyền tạo được niềm tin và uy tín với bệnh viện và nhà cung ứng.
Công việc thu hồi công nợ được quan tâm và đôn đốc nên không để công nợ các Bệnh 
viện dây dưa trây ỳ như trước đây và tương đối trả đúng hạn.

Nhìn chung mảng đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trong nhiều năm 
nay không còn là mảng mang lại hiệu quả kinh tế chủ đạo cho công ty như trước đây mà 
hiện giờ chỉ sao cho đảm bảo được đời sống cho CBNV của bộ phận cung ứng đấu thầy 
cho bệnh viện và góp phần vào giảm chi phí tiền thuê nhà đất đai tại khu vực 71 Điện 
Biên Phủ. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, Công ty phải bù lỗ cho hoạt động kinh tế của 
mảng đấu thầu cung ứng cho bệnh viện.

Đứng trước thực trạng này, HĐQT, Ban giám đốc luôn quan tâm đưa vấn đề này ra giao 
ban lãnh đạo và quán triệt để CBNV nắm bắt được và ủng hộ cho lãnh đạo Công ty trong 
việc hoạch định kế hoạch SXKD kiện toàn tại bộ máy của Công ty đề ra các biện pháp 
khắc phục cho phù hợp thực trạng kinh doanh chung của Công ty.
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KHỐI HIỆU THUỐC

 Trong năm qua khó khăn của khối Hiệu thuốc chi nhánh bán lẻ của Công ty cũng 
nằm trong những khó khăn chung mà đã được đánh giá ở trên cụ thể như: do dịch bệnh 
covid-19 người dân thắt chặt chi tiêu chỉ mua thuốc bệnh, thuốc thiết yếu. Do giãn cách 
xã hội nên người tiêu dùng có thói quen mua sắm trực tuyến, giảm mua trực tiếp các sản 
phẩm thực phẩm bổ sung. Sự cạnh tranh ngày càng lớn với hệ thống bán lẻ tư nhân, nhất 
là khi các chuỗi bán lẻ của nhà thuốc Long Châu, Pharmacity, các hãng này giá bán lẻ 
rất rẻ (như bán buôn) kết hợp chính sách thanh toán thẻ ngân hàng để gia tăng lợi ích cho 
khách hàng. Hệ thống bán lẻ này là một trở ngại rất lớn để cạnh tranh đối với hệ thống bán 
lẻ của Công ty. Bên cạnh đó, các quầy trung tâm của chi nhánh Hiệu thuốc Công ty có 
cơ sở vật chất xuống cấp, sức cạnh tranh rất thấp. Nên có thể thấy được phát triển bán lẻ 
của Công ty nên không có sự thay đổi phương thức để phục vụ tốt hơn, đa dạng hơn và 
giá hợp lý mới có thể tồn tại và phát triển được.

 Doanh thu khối hiệu thuốc trong năm được 87.7 tỷ thấp hơn năm 2020 xong vẫn đáp 
ứng được đầy đủ các yêu cầu về kinh doanh và bù đắp được các chi phí như trả lương 
CBNV, bảo hiểm. Riêng chi nhánh HT.Kiến An là không đáp ứng được hiệu quả kinh tế nên 
HĐQT họp đã đi đến thống nhất tinh gọp bộ máy tổ chức là Trưởng chi nhánh hiệu thuốc 
Hải Phòng kiêm nhiệm luôn chức danh trưởng Chi nhánh hiệu thuốc Kiến An để tăng hiệu 
quả hoạt động kinh doanh và giảm chi phí tối đa các chi phí không cần thiết. Sau đây là 
doanh thu của từng chi nhánh của Công ty:

STT Doanh thu Năm 2021 (tỷ) Năm 2020 (tỷ) So sánh tỷ lệ (%) 

1 HT. Hải Phòng 66,1 67,2 98% 

2 HT An Lão 6,3 7,2 87% 

3 HT Thủy Nguyên 13,5 13,9 97% 

4 HT Kiến Dương 1,3 1,9 68% 

5 HT Kiến An 0,5 0,6 83% 

6 Chi nhánh Hà Nội 29,4 27,9 105% 

 Tổng cộng 117,1 117,7 98% 

 

 Qua số liệu các chỉ tiêu về doanh thu của các chi nhánh Công ty ta thấy đều giảm 
so với năm 2020 thể hiện một năm khó khăn đối với các chi nhánh.

 Theo đánh giá của kiểm toán thì trên báo cáo kinh doanh của các chi nhánh hiệu 
thuốc không lỗ và đảm bảo được thu nhập chế độ cho người lao động cũng như các 
khoản nộp BHXH, BHYT, BHTN và các khoản chi phí khác. Song nếu quyết toán trừ các 
khoản treo gác chờ phân bổ (tổng chi phí của năm 2021 được phân bổ trong năm) thì hầu 
hết các chi nhánh hiệu thuốc bị lỗ.

 Trong năm qua các chi nhánh cũng đã lấy nhiều hành do Công ty sản xuất và đánh 
giá và góp ý các hãng sản xuất của Công ty, mặt được (đã có thị trường, người tiêu dùng 
tin dùng) và chưa được để công ty nâng cấp đổi mới mẫu mã bao bì sản phẩm, chất 
lượng, cách thức phân phối để sản xuất của công ty có sức cạnh tranh hơn trên thị trường.

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

 Hiện nay nhà máy sản xuất của công ty đã đạt tiêu chuẩn GMP - WHO có 3 dây 
truyền sản xuất. Một là dây truyền sản xuất thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi, hai là dây truyền sản 
xuất viên nén Non-Blactam, ba là dây truyền sản xuất thiết bị y tế. Hai dây truyền sản xuất 
thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi và dây truyền sản xuất viên nén, đầu tư ở mức cơ bản chủ yếu là 
sản phẩm đóng lon, ép vỉ polyme. Dây truyền sản xuất thiết bị y tế là sản xuất dịch chạy 
thận HD gia công cho Công ty B.Braun.

 Năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 nên chuỗi cung ứng toàn cầu bị gãy 
ảnh hưởng tới việc nhập khẩu nguyên liệu mà cụ thể là Công ty đang nhập Paracetamol, 
Cafein. Giá Paracetamol và Cafein bị đẩy lên tăng 80-90%, song nhập được cũng rất khó 
khăn. Công ty phải cố gắng lắm mới lo đủ nguyên liệu cho sản xuất. Hàng gia công, Công 
ty sản xuất theo đúng đơn đặt hàng của B.Braun và xếp đầy kho song thực tế không có 
contenno để đóng hàng xuất khẩu, Những tháng cuối năm 2021 doanh thu hàng gia công 
giảm đi 20-30% so cùng kỳ năm 2020.

 Trong năm qua, do dịch bệnh kéo dài và các nguyên nhân chủ quan khác (về phía 
công ty B.Braun) nên các dự án mở rộng dây truyền sản xuất dịch truyền và các dịch sát 
khuẩn (dây truyền sản xuất trang thiết bị y tế) với B.Braun chưa triển khai được mặc dù hợp 
đồng ghi nhớ hợp tác 2 bên đã ký. Tiến độ chậm cũng ảnh hưởng tới sản xuất, tới phát triển 
của Công ty. Công ty đã bỏ dây truyền sản xuất thuốc đông dược để tạo mặt bằng cho 
mở rộng sản xuất hợp tác với B.Braun.

 Công ty cũng xác định từ thực tiễn lịch sử để lại một nền cơ sở vật chất lạc hậu 
xuống cấp nên thiếu một nền tảng kỹ thuật và hiện tại công ty thiếu dược sĩ đại học nhất 
là khâu xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc cho việc phát triển mặt hàng mới.

 Đứng trước thực trạng trên nên trong năm 2021 công ty đã tập trung vào thế mạnh 
của sản xuất để di chuyển sâu và tạo dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt về kỹ thuật 
quản lý và công nhân lành nghề đáp ứng kịp thời cho sản xuất cụ thể như:

- Về đầu tư con người: Dùng đòn bẩy lương cao cho các cán bộ chủ chốt và các lao 
động có trình độ nhằm thu hút lao động có kỹ thuật và tay nghề giỏi.
- Từng bước đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, học tập quy trình công nghệ mới, 
tập huấn SOP, nâng cao tác phong công nghiệp cho công nhân sản xuất.
- Tập tring nghiên cứu phát triển các nhóm mặt hàng mà sản xuất của CÔng ty đang 
thế mạnh như các sản phẩm trên dây truyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi và đây 
truyền sản xuất dạng nước, dạng lỏng chi dây truyền sản xuất trang thiết bị.
- Trong suốt những năm qua sản xuất Công ty đã từng bước xây dựng được nền tảng 
kỹ thuật ngày càng ổn định và phát triển, đào tạo được đội ngũ kỹ thuật có trình độ từ các 
Quản đốc Phân xưởng, phòng QC và QA và đội ngũ kỹ thuật phù trợ như công nhân điện, 
cơ khí, xử lý nước RO, … đây chính là lực lượng cơ bản cho nền tảng của sản xuất.
- Trong năm qua cũng như năm 2021 Công ty chưa phát triển được thêm mặt hàng 
với những khó khăn kể trên song sản xuất của Công ty cũng đạt được doanh thu 78 tỷ là dự 
cố gắng rất lớn của Công ty. Với doanh thu này Công ty đã đảm bảo công ăn việc làm, 
thu nhập ổn định cho hơn 200 CBCNV nhà máy sản xuất và đảm bảo khấu hao đầu tư và 
góp phần có hiệu quả của Công ty.
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CÁC CÔNG TÁC KHÁC

 Về công tác chính sách xã hội: Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kịp thời, không 
nợ đọng, hàng năm thu nộp trên 7 tỷ đồng, giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao 
độngthanh toán chế độ ốm đau,thai sản thực hiện đúng chính sách đầy đủ và kịp thời. 

+ Công ty đã động viên CBCNV tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện do các cấp các ngành 
phát động, tặng quà cho các cháu con CBVC-LĐ và học sinh giỏi năm học 2020 - 2021 và 
năm 2021 tặng quà cho thường binh, con liệt sĩ nhân ngày Lễ, Tết, tặng quà nữ CBVC và 
trợ cấp khó khăn đột xuất chi CBCNV bị rủi ro, bệnh nặng,…
+ Năm 2021 Đảng ủy Công ty được công nhận trọng sạch vững mạnh, công đoàn Công ty 
được Liên đoàn lao động thành phố tặng Bằng khen CĐ cơ  sở vững mạnh xuất sắc.
+ Năm 2020 Công ty cùng toàn thế CBCNV ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 
là hơn 100.000.000đ và ủng hộ người nghèo hàng chục triệu đồng.

Với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt được cùng với làm tốt công tác đoàn thể, xã hội, mặc 
dù tổng doanh thu chỉ bằng 93% so với năm trước song các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 
giảm 10% so với năm trước và các chỉ tiêu khác: thu nhập, trả cổ tức, nộp BHXN, BHYT đều 
bằng và vượt so với nhiệm kì trước. Do đó so với tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng tăng 
trưởng âm và với mặt bằng xã hội Việt Nam có nhiều doanh nghiệp rất khó khăn thì có thể 
nói năm 2021 là thành công của Công ty và Công ty cũng đã làm tốt nhiệm vụ chính trị 
mà UBND, Sở Y tế HP giao cho Công ty, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân thành phố trong những năm qua của Sở Y tế. Có được kết quả trên, đó 
là nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty và sự giúp đỡ của các 
ban ngành, của Sở y tế HP và các đơn vị khám chữa bệnh trong thành phố. 

Trên cơ sở thành quả đạt được trong năm 2021, Công ty đề ra mộy số chỉ tiêu kinh tế và 
phương hướng hoạt động chính của Công ty trong năm 2022.

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 2022
 Năm 2022 vẫn là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam và 
ngành dược Việt Nam và Công ty nói riêng như dịch bệnh covid-19 kéo dài lại thêm chiến 
tranh giữa Nga - Ucraina với lệnh cấm vận kinh tế chưa từng có trong lịch sử thế giới với 
Nga lại làm đứt đoạn thêm chuối cung ứng của toàn cầu, giá dầu đẩy lên cao làm ảnh 
hưởng tới hàng loạt giá cả thị trường biến đông tăng cao. Cụ thể giá nguyên liệu làm 
thuốc của Công ty như giá Paracetamol, Cafein tăng gấp đôi và không mua được. Các 
giá nguyên vật liệu khác và giá nhân công cũng tăng 20-50%.

 Đứng trước khó khăn kể trên và những khó khăn của công ty, Công ty cũng mạnh 
dạn xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và các biện pháp thực hiện triển khai với các 
chỉ tiêu kinh tế xã hội như sau:

Tổng doanh thu năm 2022: 240 Tỷ đồng
 Trong đó:
 Kinh doanh nội địa: 150 tỷ đồng
 Sản xuất công nghiệp: 90 tỷ đồng
Các khoản nộp ngân sách: như năm 2021
Lợi nhuận sau thuế : Tăng 10% so với năm 2021
Thu nhập bình quân: 7.500.000 đồng/người/tháng
Trả cổ tức 15% /năm
Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU

Thuận lợi

- Hiện nay sau nhiều năm hoạt động dưới hình thúc công ty cổ phần nên Công ty đã có 
nền tảng tài chính trong sạch và tích lũy được vốn để phục vụ cho đầu tư mở rộng sản xuất 
và hoạt động sản xuất kinh doanh không phải phụ thuộc vốn vay ngân hàng
- Sau nhiều năm đầu tư, đến nay Công ty cũng đã có cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Có nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP và 
phân xưởng liên doanh sản xuất gia công cho B.Braun, có gần 250 quầy thuốc, hơn 100 
nhà thuốc đạt GPP và các cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn GDP.
- Có mối quan hệ truyền thống rất tốt với các bạn hàng đặc biệt là các cơ sở điều trị trong 
thành phố.
- Có nhiều cán bộ có kinh nghiệm quản lý trong cơ chế thị trường, nội bộ Công ty đoàn kết 
và thống nhất cao.
- Có sự giúp đỡ của các ban ngành.
- Công ty B. Braun tiếp tục mở rộng dự án

Khó khăn

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng trầm trọng đến doanh thu của Công ty gây 
khó khăn cho việc phát triển Công ty theo đúng kế hoạch và ảnh hưởng trực tiếp đến 
công ăn việc làm CBCNV.
- Giá nguyên vật liệu tăng mạnh từ 20-100% ngay từ đầu năm
- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các Doanh nghiệp dược lớn trong nước có cổ 
đông nước ngoài, các tập đoàn kinh tế lớn trong nước mở chuỗi hệ thống kinh doanh bán 
buôn, bán lẻ dược trên toàn quốc.
- Chính sách đấu thầu tập trung toàn quốc, giá đấu thầu được thống nhất trên toàn quốc 
nên cạnh tranh của công ty tại mảng cung ứng đấu thầu cho các cơ sở y tế công lập, tư 
nhân tại Hải Phòng ngày càng khó khăn.
- Chưa tạo được một danh mục đủ lớn cho sản xuất.
- Nền tảng kỹ thuật cho nhà máy còn thấp đang được xây dựng và hoàn thiện.
- Thiếu cán bộ kỹ thuật, quản lý chi nhà máy. Thiếu DSĐH đáp ứng yêu cầu GMP, GDP,GPP 
của Bộ y tế nhất là cán bộ cho viết hồ sơ các SOP và đăng ký thuốc.
Công việc triển khai phát triển hàng mới và duy trì số đăng ký cho các sản phẩm đang 
sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay đang dồn ú tại cục quản lý Dược - Bộ y tế đang 
dồn ý khoảng 13.000 số đăng ký đã hết hạn và chưa gia hạn nên để duy trì số đăng ký mặt 
hàng cũ rất khó khăn, chưa nói tới phát triển mặt hàng mới.
- Hệ thống kinh doanh ở tỉnh ngoài còn yếu, thiếu chuyên nghiệp nhất là các tỉnh phía 
Nam.
- Nhiều địa điểm kinh doanh bán hàng của Công ty đang thuê của Công ty kinh doanh 
nhà Hải Phòng làm ăn kém hiệu quả, không có lãi, hàng tháng công ty vẫn phải bù lỗ di 
tiền thuê nhà, tiền thuế đất quá cao (do chính sách nhà nước thay đổi áp dụng tiền thuê 
nhà cộng tiền thuế đất đều tăng hàng năm)
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Về quyết tâm
Củng cố và phát huy mặt mạnh hiện có, đó là sự đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, những kinh nghiệm đúc kết 
trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty ngày càng ổn định và 
từng bước phát triển vững chắc như hôm nay. Quan điểm của lãnh đạo Công ty là phát 
triển phải ổn định và ổn định để phát triển.
 
- Về công tác cung ứng thuốc cho các cơ sở điều trị công lập
Lợi thế
- Công tác cung ứng cho các cơ sở điều trị trong nhiều năm liền nên có nhiều kinh nghiệm.
- Có mối quan hệ mật thiết và uy tín với các cơ sở điều trị trong công tác cung ứng thuốc.
- Có mối quan hệ bạn hàng trong nhiều năm.

Hạn chế
- Các cán bộ quan hệ với khách hàng và cơ quan quản lý còn yếu.
Trên cơ sở những thuận lợi và hạn chế nêu trên phòng kinh doanh cần làm rất tốt công tác 
quan hệ với các Công ty đầu mối để làm dầy thêm danh mục đấu thầu, ưu tiên quan hệ 
tốt với các Công ty có mặt hàng chủ lực như ưu tiên thanh toán sớm hoặc đúng kỳ hạn 
để tạo mối quan hệ thân thiện, tin tưởng. Tổ chức làm thầu cần cẩn thận tránh sai sót để 
mất mặt hàng và trượt thầu. Cùng với các Công ty thảo luận và đưa ra giá dự thầu cho 
sát cho trúng.
- Tạo đội ngũ triển khai thầu cho chuyên nghiệp và bài bản và quan hệ với bệnh viện, 
với cơ quan quản lý.
- Tổ chức triển khai cung ứng thuốc sau trúng thầu cho các cơ sở y tế cho bài bản , 
kịp thời và theo dõi đôn đốc công nợ trả đúng hạn.
- Về lâu dài nên xây dựng các mối quan hệ bền chặt với Công ty đầu mối có mặt 
hàng riêng của Công ty (bằng nguồn gia công nhập khẩu, cắt lô,…)

- Về sản xuất công nghiệp
Thuận lợi:
-  Có được cơ sở vật chất nhà máy đạt chuẩn GMP cho 2 dây truyền sản xuất thuốc 
nhỏ mắt nhỏ mũi và viên nén B-lactam và dây truyền sản xuất gia công dịch chạy thận HD 
với Công ty B.Braun Việt Nam.
- Mặt hàng nhỏ mắt và viên nén Sedalo ăn sâu vào thị trường và có doanh thu rất ổn 
định từng tháng.

Khó khăn:
- Mặt hàng sản xuất còn quá ít.
- Dây truyền sản xuất còn thô sơ về thiết bị.
- Đội ngũ được sĩ phát triển mặt hàng còn rất thiếu.
- Xin gia hạn số đăng ký sản xuất thuế đang sản xuất rất khó khăn.
- Trong năm nay, khu vực sản xuất cần tập trung đẩy mạnh sản lượng những sản 
phẩm mà công ty bán chạy như: phân xưởng nhỏ mắt, nhỏ mũi, viên nén Sedalo và sản 
phẩm dịch chạy thận HD, có kế hoạch tăng ca khi nhu cầu thị trường tăng cao.
- Đối với phân xưởng mắt: đầu tư thêm máy đóng, bố trí tăng thêm ca để tăng sản lượng 
và sản xuất gia công để tăng tối thiểu là 120-150% so với năm 2021.
- Đối với phân xưởng thuốc viên: tập chung chuẩn bị nhập khẩu nguyên liệu số lượng lớn 
phục vụ cho sản xuất để giảm giá thành tăng hiệu quả. 
- Đối với phân xưởng HD chuẩn bị nhân sự bố trí làm 02 ca và tiến tới là 03 ca để tăng sản 
lượng.
- Phải duy trì sản lượng như kế hoạch để đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người 
lao động và hoạt động SXKD được ổn định và liên tục.
- Tiếp tục cải tiến mẫu mã bao bì và hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm 
của Công ty hiện có.

- Phục hồi một số sản phẩm, xây dựng thêm số đăng ký sản phẩm mới (sản phẩm thiết bị 
y tế) dạng lỏng, nước, xịt để tận dụng thế mạnh của dây truyền thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi. 
- Đào tạo công nhân và cán bộ liên quan nhằm thực hiện tốt các thao tác chuẩn GMP, 
GLP,GSP,ISO
- Tăng cường cán bộ kỹ thuật, dược sĩ đại học, tốt nghiệp đại học bách khoa chuyên 
ngành cơ điện, cho khối sản xuất.
- Về lâu dài dựa trên liên kết sản xuất với B.Braun Công ty sẽ đào tạo đội ngũ cán bộ quản 
lý, nề nếp làm việc, tác phong công nghiệp để mở rộng sản xuất vừa sản xuất các sản 
phẩm liên doanh đồng thời sản xuất dòng sản phẩm của Công ty.
- Hiện nay Công ty ngừng sản xuất phân xưởng đông dược để dành mặt bằng cho mở 
rộng dự án B.Braun sản xuất dịch truyền và kháng sinh truyền. Để mở rộng phân xưởng họp 
tác sản xuất dịch truyền và sản phẩm dạng trang thiết bị với công ty B.Braun VN và cố 
gắng để triển khai được xây dựng và sản xuất trong năm nay.

- Bộ phận bán buôn hàng sản xuất của Công ty.
Thuận lợi:
- Hàng sản xuất của Công ty đã ăn sâu vào thị trường không cần phải quảng cáo, và hiện 
đang bán với số lượng lớn, không cần làm thị trường như khuyến mại, quảng cáo.
- Có sự phối hợp của các chi nhánh hiệu thuốc.
- Có sự quan tâm của Công ty.

Khó khăn:
- Mặt hàng của Công ty còn ít nên tổ chức vận chuyển tới các tỉnh chi phí cao nên phân 
bổ vào giá bán cao.
- Danh mục hàng sản xuất còn quá ít, chưa có mặt hàng chủ lực có lãi xuất cao.
Trước những thuận lợi và khó khăn trên: Phòng bán hàng và chi nhánh Hà Nội cần đẩy 
mạnh doanh số hơn nữa và cung cấp nhiều thông tin về thị trường để công ty xây dựng kế 
hoạch sản xuất tránh thiếu hành cục bộ, lưu kho quá lâu.
- Đẩy mạnh bán các mặt hàng còn chậm như Oxa.
- Tham mưa cho Công ty để phát triển thêm mặt hàng mới
- Thu hồi công nợ đúng hạn, đúng với hợp đồng, kiên quyết bỏ chiết khấu nếu nợ quá hạn.
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KHỐI KINH DOANH NỘI ĐỊA

CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ NỘITÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Thuận lợi
- Đã có kinh nghiệm trong nhiều năm.
- Cơ sở vật chất và cơ chế hoạt động thuận lợi từ Công ty.
- Có sự phối hợp gồm các bộ phận SXKD khác của Công ty.
- Có sự quan tâm rất lớn của Công ty.
- Có sự uy tín với khách hàng là cơ quan quản lý nhà nước.

Khó khăn
- Cạnh tranh rất lớn của các Công ty và chi nhánh khác trên địa bàn.
- Thừa nhiều cán bộ giúp việc song thiếu cán bộ năng động, nhất là những người đầu 
nhóm.
- Phải đầu tư nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP đối với 3 quận nội thành.
Trước thực tế đó, Công ty cần phải cơ cấu lại công tác tổ chức, đào tạo những cán bộ 
chuyên sâu và năng động, để đáp ứng cơ chế hiện nay và đáp ứng yêu cầu cạnh tranh 
của thị trường, mở rộng bán buôn và Logistic.
- Tăng cường công tác tiếp thị, trên cơ sở đảm bảo lợi ích kinh tế của các Hiệu thuốc, đưa 
nhiều hàng hoá của Chi nhánh khai thác và hàng Công ty sản xuất xuống các Hiệu thuốc, 
quầy bán lẻ.
- Phối hợp tốt hơn nữa giữa các bộ phận của Công ty, cung ứng bệnh viện, các Chi nhánh, 
các khách hàng bán buôn của Công ty để thúc đẩy trao đổi hàng hóa và tính thanh 
khoản cao, tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả các bộ phận cùng phát triển.

Bộ phận bán hàng sản xuất
- Củng cố phòng Bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối hàng sản xuất của Công ty 
chuyên nghiệp hơn và phân cấp hơn nữa cho các Chi nhánh tại Hà Nội và các đại lý 
ở các tỉnh khác, nhất là các tỉnh phía Nam. Chú trọng tới việc các đại lý thực hiện ng-
hiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng về điều khoản doanh số, công nợ và chế độ 
thưởng, phạt.
- Mở rộng thêm ngoại giao với các doanh nghiệp khác để triển khai bán hàng sản xuất 
của công ty.

KHỐI HIỆU THUỐC

- Tổ chức tốt và hiệu quả hệ thống bán lẻ trên địa bàn quản lý, tuân thủ các chỉ đạo từ 
Công ty và phải mang lại lợi ích cho toàn thể Công ty.
- Đầu tư các quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP sang nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP đối với 3 
quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền.
- Tăng cường lấy hàng từ Công ty khai thác, đặc biệt là hàng sản xuất của Công ty. Thực 
hiện nghiêm quy định nhập hàng từ Công ty đối với các Hiệu thuốc. Yêu cầu các MDV phải 
bày và giới thiệu hàng do Công ty sản xuất để khách hàng có nhiều lựa chọn, nhất là các 
sản phẩm mới, các sản phẩm thay thế bằng hàng do Công ty sản xuất. Phải xây dựng các 
chế tài thưởng phạt đối với các MDV về việc chấp hành quy định này.
- Tạo điều kiện cho các Hiệu thuốc mở rộng mạng lưới bán lẻ của Công ty đối với tuyến 
huyện, xã và cùng phối hợp để quản lý tốt hơn công tác chuyên môn.
- Năm 2021 tiếp tục đầu tư và thẩm định các quầy bán lẻ còn lại trên địa bàn hoạt động 
tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP của các Hiệu thuốc. 
- Với mạng lưới bán lẻ trải khắp từ nội thành đến ngoại thành, đây quả thực là mạng lưới 
chân rết bán hàng của Công ty, cho nên Công ty phải từng bước xây dựng được những 
quầy thuốc thế mạnh, là những quầy công ty sẽ chú trọng để đầu tư phát triển. Các quầy 
này đang sử dụng nhà của công ty nằm ở quận, huyện. Đối với quận thì phải chuyển thành 
nhà thuốc. Về lâu dài công ty sẽ xây dựng hệ thống các quầy có thế mạnh mang thương 
hiệu của công ty trong toàn quận, huyện.

- Tiếp tục chăm sóc khách hàng đang ổn định để duy trì doanh số tăng trưởng.
- Quan hệ với khách hàng dựa trên Hợp đồng kinh tế đã ký kết, thống nhất các điều khoản 
về doanh số, trả nợ và thưởng phạt phải nghiêm túc thực hiện.
- Quan tâm tới mặt hàng mới của Công ty để triển khai phân phối, đồng thời tham mưu 
cho Công ty các mặt hàng mới, định hướng sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã, bao bì, cách 
thức tiếp thị và phân phối.
- Công tác thu nợ và công nợ Công ty phải đảm bảo trong thời gian 2 tháng.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Về mở rộng kinh doanh, liên doanh liên kết kinh doanh ngành nghề khác

Công ty sẽ đánh giá hiệu quả kinh doanh tại tất cả các địa điểm Công ty đang thuê của 
Nhà nước và sẽ liên doanh liên kết với các công ty có các thế mạnh kinh doanh khác để 
khai thác hết các hiệu quả tại các điểm trên. Nếu địa điểm nào thật sự không hiệu quả, 
không mở rộng kinh doanh liên kết hoặc có mở rộng song không bù đắp được tiền trả thuê 
nhà cho Nhà nước thì Công ty sẽ có kế hoạch thanh lý hoặc trả quyền thuê nhà lại cho 
Nhà nước để giảm bớt khó khăn cho Công ty. 

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp cơ bản trong năm 2021,
các đồng chí, Cổ đông lưu ý quan tâm và cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện vào bản 
báo cáo và thành Nghị quyết để triển khai. 

Về kiến nghị

- Đề nghị Sở Y tế giúp đỡ tạo điều kiện để Công ty có được thị phần tương xứng với Doanh 
nghiệp dược lớn của thành phố và là Doanh nghiệp dược địa phương duy nhất, giúp Sở 
hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và hoàn thành chính sách quốc gia 
về thuốc tại Hải Phòng.
- Giúp Công ty huấn luyện công tác chuyên môn cũng như đào tạo hệ liên thông dược 
sĩ đại học và giúp Công ty triển khai lộ trình đối với các quầy thuốc còn lại của các Hiệu 
thuốc đạt tiêu chuẩn GPP.
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Phần 05
BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

/40 Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty

/41 Đánh giá của HĐQT về hoạt đông Ban giám đốc

/42 Kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA  HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kinh tế vĩ mô năm 2021: Kinh tế toàn cầu 
suy giảm trên diện rộng; Các hoạt động sản 
xuất, dịch vụ, thương mại, đầu tư trên toàn 
cầu giảm mạnh, đặc biệt trong nửa đầu 
năm. Năm 2020 được xem là một năm của 
những khó khăn và thách thức lớn đối với 
kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt 
Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái 
nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng 
của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do 
ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. 
Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng 
trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 
2,58%..Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội của 
các quốc gia trên thế giới; xung đột thương 
mại Mỹ -Trung vẫn tiếp diễn. Trong nước, 
thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ 
tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc 
sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu 
việc làm ở mức cao. Tuy nhiên, với những 
giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc 
thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống 
dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, 
kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực 
với việc duy trì tăng trưởng.  

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
KINH TẾ VĨ MÔ 2021

Năm 2021 khép lại với nhiều thành quả 
đáng ghi nhận đối với khía cạnh sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng 
Quản trị sẽ tiếp tục triển khai những chủ 
trương, quyết định đúng đắn đã đề ra, 
phù hợp với từng địa điểm, trên cơ sở 
đồng thuận giữa các thành viên, góp 
phần đưa Công ty vượt qua các rào cản 
của 2021 và các năm trước để tiếp tục 
đạt được những thành tựu nhất định.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty:
-  Ban giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ 
công ty, Nghị quyết ĐHĐCD, HĐQT đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách 
trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
-  Ban giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt 
trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thường xuyên ban 
hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty.
-  Giám đốc luôn luôn chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm 
bảo chất lượng sản phẩm thuốc an toàn, công dụng cao. 

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh năm 2021. Các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng, doanh thu, lợi 
nhuận, quyền lợi của cổ đông, đầu tư phát triển sản xuất, xử lý môi trường, thực hiện nghĩa 
vụ xã hội… đều được báo cáo đầy đủ và phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty.

Trong năm 2021 với tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình Việt Nam nói riêng khởi 
sắc, đồng thời với kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị 
đề cao những nỗ lực của Ban Giám đốc đã hoàn thành các chiến lược đề ra trong Đại hội 
đồng cổ đông, chấp hành tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cũng như chấp hành 
tốt các chính sách pháp luật Nhà nước.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
CÔNG TY NĂM 2021

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG
CỦA HĐQT

 Trong năm qua, hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào việc chỉ đạo thực 
hiện việc xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của công ty bao gồm: Sửa đổi, 
bổ sung Điều lệ; Công bố Bản cáo bạch; Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh; Giám sát để các hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định, phấn đấu 
thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn. Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban 
điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh 
nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022, với 
kế hoạch, định hướng sau:
- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được 
ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo an toàn, chất lượng theo yêu cầu.
- Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và điều hành phát triển mở rộng thị trường tiêu 
thụ sản phẩm.
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT về: giám sát 
hiệu quả sản xuất, cung ứng sản phẩm, văn hoá doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, 
tổ chức nhân sự và đào tạo…
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro
- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các Quy chế, Quy định nội bộ phù hợp theo 
quy định pháp luật
- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh 
doanh nhằm đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và nâng 
cao năng lực cạnh tranh.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu 
nhập cho người lao động. 
- Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp 
phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong toàn Công ty, đặc biệt chú 
trọng đến công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, trong việc sử dụng vốn và các 
nguồn lực khác.
- Tăng cường quan hệ với các cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới cổ đông một 
cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khi Công ty đã là Công ty đại chúng.
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Phần 06
QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

/46 Hội Đồng Quản Trị
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tính đến ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị hiện không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

STT  Họ và tên   Chức danh  

1 Trần Đức Hạnh Chủ tịch HĐQT  

2 Trần Văn Huyến Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc 

3 Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT - Trưởng phòng kế toán 

 

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 5 cuộc họp, đảm bảo đúng quy định về số lượng cuộc 
họp theo quy định của luật doanh nghiệp và Điệu lệ Công ty.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Về hoạt động giám sát, điều hành của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng 
quy định Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị. 
Định hướng có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo các 
chỉ tiêu chính sách bám sát kế hoạch.

- HĐQT công ty đã sát sao trong việc giao nhiệm vụ cho ban Giám đốc triển khai. Trong 
đó, quy định rõ trách nhiệm và yêu cầu thực hiện lập chế độ báo cáo định kỳ cũng như 
thường xuyên đảm bảo kịp thời trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty.
-  Triển khai áp dụng các công cụ quản lý hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin đảm 
bảo thông suốt về mặt thông tin giữa cấp quản lý cao nhất tới cấp quản lý thấp nhất, từ đó 
điều chỉnh phương pháp quản trị hiệu quả.
- Chỉ đạo thành lập bộ phận tiếp thị thị trường tham mưu cho ban Giám đốc và Hội 
Đồng Quản Trị các dự án đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh cho Công ty.
- Giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiện toàn bộ máy lãnh đạo từ các phòng ban đơn 
vị và bố trí nhân lực phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

BAN KIỂM SOÁT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Làm được
Các thành viên BKS đều là cán bộ kiêm nhiệm, là cán bộ chủ chốt của các đơn vị nên rất 
bận về công tác chuyên môn, song với trách nhiệm của uỷ viên BKS được các cổ đông 
tín nhiệm, các thành viên BKS đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm đều 
tổ chức các đợt kiểm tra, (thường là phối kết hợp với các phòng chức năng Công ty) định 
kỳ 6 tháng, 1 năm, đôi khi đột xuất nếu có phát sinh, hoăc yêu cầu của HĐQT. 

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ của 
Công ty quy định. Đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, kiểm tra các mặt 
hoạt động tài chính kế toán của các đơn vị, Hiệu thuốc, khối SXCN, Chi nhánh Công ty 
tại Hà Nội. Phòng Bán hàng, (100% các đơn vị trực thuộc Công ty đều được kiểm tra giám 
sát theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát). Trong các đợt kiểm tra BKS đã góp ý và 
chấn chỉnh những thiếu sót trong việc quản lý, ghi chép, hạnh toán ở đơn vị SXKD, đề xuất 
với HĐQT hướng giải quyết cụ thể đối với các Hiệu thuốc, khối SXCN, phòng Bán hàng, Chi 
nhánh Công ty tại TP Hà Nội, những tồn tại trong quá trình SXKD. Qua kiểm tra trong năm 
2021 cho thấy: Các đơn vị cơ sở cơ bản đã chấp hành đúng Điều lệ, quy chế hoạt động 
SXKD, các chỉ tiêu Công ty giao. 
Các chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát đã được thực hiện đúng theo Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Tồn tại
Bên cạnh những việc đã thực hiện tốt trong hoạt động SXKD, vẫn còn một số tồn tại sau: 

Hoạt động SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng trong cơ chế thị trường ngày 
càng cạnh tranh quyết liệt để tồn tại và phát triển đòi hỏi các đơn vị SXKD, các phòng 
chức năng trong Công ty phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ đựợc giao, hoàn thành các chỉ 
tiêu kinh tế tài chính. Phối hợp thật chặt chẽ giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công 
ty với nhau để hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ cùng phát triển, bảo toàn được vốn và 
hoạt động SXKD phải có hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên đơn vị SXKD, các Chi nhánh cùng với 
các phòng chức năng của Công ty còn có sự phối hợp chưa thực sự gắn kết. 

Ban Kiểm soát đề nghị lãnh đạo một số đơn vị cần quan tâm hơn về công tác quản lý tài 
chính, công tác kế toán (nhất là tình hình thu hồi công nợ, thực hiện cơ chế khoán phí, 

STT  Họ và tên   Chức danh  

1 Vũ Phú Định 
Trưởng ban phụ trách chung, trực tiếp theo dõi, kiểm 

soát khối kinh doanh, Chi nhánh Công ty tại Hà Nội. 

2 Nguyễn Thị Hường Uỷ viên theo dõi, kiểm soát khối Hiệu thuốc. 

3 Nguyễn Xuân Trường Uỷ viên theo dõi và kiểm soát khối SXCN 

 

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 

1 QĐ HĐQT 18/02/2021 
Họp ra thông báo ĐHĐCĐ nhiệm 

kỳ 2021 – 2026  

100% 

2 TB HĐQT 26/02/2021 Ra thông báo ĐHĐCĐ 2021 – 2026 100% 

3 QĐ HĐQT 26/04/2021 
Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, 

Phó chủ tịch 

100% 

4 QĐ HĐQT 20/09/2021 
Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho 

Công ty 

100% 

5 Họp HĐQT 31/12/2021 
Chi trả cổ tức và trả thù lao cho 

HĐQT, BKS năm 2021 

100% 
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khoán hiệu quả, các khoản nghĩa vụ nộp về công ty, huy động vốn trong CNV), báo cáo tài 
chính gửi về Công ty chậm, còn để khách hàng vi phạm các điều khoản trong hợp đồng kinh 
tế đã ký với Công ty, chi phí hoạt động kinh doanh của một số Hiệu thuốc còn quá so với hiệu 
quả kinh doanh nên dẫn đến hiệu quả kinh doanh năm 2021 còn thấp. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau: 
- Ưu tiên cung cấp hàng Công ty sản xuất cho các quầy của hiệu thuốc để giữ thị phần bán 
lẻ không để nhỡ hàng, thiếu hàng.
- Các chi nhánh, Hiệu thuốc cần thực hiện đúng quy chế hoạt động của Công ty đã giao cho 
Chi nhánh và Hiệu thuốc, không chi quá Hiệu quả kinh doanh trong năm, chịu trách nhiệm về 
hoạt động SXKD của đơn vị mình trước pháp luật, trước quy chế điều lệ của Công ty. 
- Bố trí cán bộ đủ năng lực, đủ trình độ, vào các vị trí lãnh đạo. Sử dụng công nhân, viên chức 
đúng năng lưc, khả năng, trình độ để đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021
 Năm 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm HP hoạt động sản xuất kinh doanh hết sức 
khó khăn do đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn thế giới mà Việt Nam cũng ảnh hưởng rất lớn 
trong năm 2020 - 2021 đến nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa 
các doanh nghiệp SXKD ngành Dược trong nước và các hãng nước ngoài. Chính sách thay 
đổi liên tục của Bộ y tế về đấu thầu thuốc, đăng ký sản phẩm mới, hệ thống bán lẻ thị phần 
thuốc trúng thầu cung ứng cho các bệnh viện doanh thu giảm mạnh so với các năm trước, 
ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD. Trước tình hình trên Công ty đã có nhiều  giải phảo khắc 
phục khó khăn, bằng sự nỗ lực của lạnh đạo cũng như CBCNV trong Công ty nên trong năm 
2021, Công ty cũng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chính đã được Đại hội đồng cổ đông 
năm 2021 thông qua.

Về SXCN
Vừa sản xuất vừa hoàn thiện Dự án xây dựng Nhà máy đạt GMP -WHO trên địa bàn 
quận Kiến An, trong năm 2021 tiếp tục đầu tư hoàn thiện máy móc thiết bị để đưa 
vào sản xuất theo đúng kế hoạch. Tổng số tiền đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2021 là: 
1.943.596.318 đồng trong đó máy móc thiết bị là: 783.777.409 đồng. Trong quá trình 
xây dựng, việc đấu thầu, thi công, giám sát, thanh quyết toán hạng mục công trình 
đều tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Về kinh doanh
Năm 2021 do việc đấu thầu rộng rãi nên doanh số của Công ty đạt thấp cung ứng 
cho các cơ sở điều trị công lập, thêm vào đó nợ của các Bệnh viện, Trung tâm y tế 
lớn lại chậm trả từ 3-4 tháng ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

Thông qua việc kiểm tra, thẩm định kết quả hoạt động SXKD từng quý hoặc cả năm 
độc lập hay phối kết hợp với các phòng chức năng Công ty tiến hành ở các Hiệu 
thuốc, Chi nhánh Công ty tại Hà nội và toàn Công ty, Báo cáo kết quả kiểm toán của 
Cty TNHH BDO có địa chỉ 243A Đê La Thành - Hà Nội đối với Công ty năm 2021.
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Phần 07
PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1. Đối với khách hàng
Cung cấp các sản phẩm chất lượng.

2. Đối với nhà nước
Tuân thủ chính sách nhà nước trong hoạt động kinh doanh.
Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế.

3. Đối với cộng đồng xã hội
Chia sẻ chung tay với các hoạt động cộng đồng.
Có trách nhiệm với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

4. Đối với cổ đông
Thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch.
Tổ chức thành công Đại hội cổ đông.
Đảm bảo cổ tức ổn định bền vững.

5. Đối với người lao động
Xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả, hợp lý với mức thu nhập cạnh tranh.
Đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn với người lao động.
Chăm lo đời sống tinh thần của người lao động.

6. Đối với môi trường
Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về môi trường.

ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA HƯƠNG

1. Tiết kiệm năng lượng điện và nước
Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.
Công ty hiện tại đang áp dụng rất tốt chính sách tiết kiệm điện. Với mục tiêu quán 
triệt cho toàn thể CBCNV Công ty ý thức tiết kiệm điện, thực hiện tiết kiệm điện tại 
cơ quan và gia đình, Công ty đã chú trọng xây dựng các giải pháp và quy định sử 
dụng điện như:
- Ngắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.
- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết.
- Cài đặt chế độ làm mát từ 25 độ C trở lên.
- Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng 
lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm 
năng lượng…

Công ty luôn hướng đến việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước nhờ vào:
- Sự dụng nước đúng mục đích, hợp lý.
- Có kế hoạch thay thế, loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, 
tiêu thụ nhiều nước.
- Cải tiến, hợp lý hóa quy trình sử dụng nước; áp dụng kỹ thuật, công nghệ, thiết bị 
tiên tiến trong khai thác, sử dụng nước; tăng khả năng sử dụng nước tuần hoàn, tái 
sử dụng nước; tích trữ nước mưa để sử dụng.

2. Tuân thủ pháp luật về môi trường
Trong năm 2021, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về môi trường, 
góp phần giúp Công ty không gặp rủi ro về pháp lý, thanh kiểm tra và chế tài xử 
phạt khi có đoàn kiểm tra. Bên cạnh đó, cũng nhờ sự ý thức, trách nhiệmnày, Công 
ty có môi trường làm việc rất an toàn, các cán bộ công nhân viên được đảm bảo 
về sức khoẻ, từ đó yên tâm công tác, đảm bảo năng suất lao động.

3. Chính sách đối với người lao động
Trải qua 17 năm hoạt động theo mô hình Cổ phần hoá, Công ty CP Dược phẩm 
Hải Phòng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời, giữ vững 
được truyền thống đoàn kết, kỷ cương, phát huy sức mạnh của tập thể, tất cả vì 
con người, đồng thời là nơi đào tạo, cái nôi cung cấp nhiều cán bộ cho các bộ, 
ngành, địa phương, doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước. 
Người lao động thường xuyên đủ việc làm và được làm việc trong một môi trường 
thuận lợi. Bên cạnh đó, Công ty luôn áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích 
người lao động, nhất là đối với những lao động có kinh nghiệm và thâm niên lâu 
dài tại Công ty.
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4. Lao động

-  Thời gian làm việc
Công ty đang thực hiện chế độ làm việc 42 giờ/tuần, các nhân viên tại văn phòng 
làm việc theo giờ hành chánh, và tại các nhà xưởng của Công ty được tổ chức 
làm việc theo ca và Công ty thực hiện chế độ nghỉ bù cho người lao động theo quy 
định của Bộ luật Lao động và các nghị định, thông tư hướng dẫn của Nhà nước.

-  Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết
Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng 
được nghỉ phép 12 ngày và thời gian làm việc không đủ 12 tháng được tính theo 
tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên tiếp tục 
được cộng thêm 01 ngày phép trong năm. Nhân viên được nghỉ lễ, tết 08 ngày 
theo quy định của bộ Luật lao động.

- Nghỉ ốm, thai sản
Nhân viên Công ty được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong năm và được 
hưởng nguyên. lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng 
với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 04 tháng lương cơ 
bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.

- Các chế độ, phúc lợi
Hàng tháng Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao 
động có hợp đồng thời hạn từ 03 tháng trở lên: 
- Đóng BHXH cho 100% CBCNV.
- Đóng BHYT cho 100% CBCNV.
- Mua BHTN 100% cho người lao động làm việc tại Công ty.
- Bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành.
- Lao động trực tiếp sản xuất được cấp đồng phục lao động.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo
- Tuyển dụng
Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có kinh nghiệm, đáp 
ứng được yêu cầu công việc và có năng lực. Công ty thường xuyên quan tâm 
tuyển dụng sắp xếp, bố trí và kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, trình 
độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất.

- Đào tạo
Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, 
phát triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá huấn 
luyện nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những kỹ 
năng mới cần thiết cho nhân viên để phát triển năng lực công tác nhằm đáp ứng 
nhu cầu công việc hiện tại cũng như trong tương lai của Công ty. Công ty có tổ 
chức cho cán bộ quản lý theo học các lớp đào tạo ngắn hoặc dài hạn theo yêu 
cầu của công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty. Công ty đài thọ 
100% chi phí học tập cũng như chế độ lương trong thời gian học tập cho nhân viên.



56 57BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Phần 08
BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
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XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 71, Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố 
Hải Phòng
Số điện thoại: 031. 3745632
Số fax: 031. 3745053

http://www.Haipharco.vn 
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